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Abstract 
This thesis concerns the development of a model for integration of education, research and 
cooperation intended for university use. The thesis builds on a research and development work 
integrated in the daily educational activity of the university. 
The model; the Green-house model combines experience-based learning with theory-based learning 
dialectically. The model and its correspondent activities and practice is developed at the Luleå 
Technical University inside the four green-houses started in the Arena for Innovative Technology 
and Business. 
The purpose of the green-house is to introduce a cross-functional knowledge-building which is 
characterised by multidisciplinarity, the participation of different professions, the cooperation with 
actors from the surrounding society, that all actors are active and a cooperation that is based on 
equality between actors. 
Students and researchers participate in a green-house activity through a role/function related to a 
profession. In this activity situations occur that generates the need of action. If this need can be 
satisfied through re-creational actions these can be made the subject of reflection. If not the 
situation has generated a problem. In this case the acting unit, a person or a group must use their 
imagination (and creativity) to create innovative action. The starting point of the action can be 
found in the following areas of knowledge: the activity, the situation (needs, related problems and 
phenomena) and the actors function (role and/or group). The knowledge can be viewed out of the 
following aspects of knowledge: declarative and familiar knowledge, judgment and ability. These 
aspects can be discerned in connection with all these areas of knowledge. Put together this describes 
the learning process in the Green-house model. 
The long-term aim of the integration of experience-based learning with theory-based learning and 
the applied learning-process according to the green-house model is to enhance the possibility for 
development-oriented learning (which is closely related to Engeströms’s Learning by expanding) in 
(later) working life. 
Development-oriented learning is defined as the individuals (or groups) own ability to interpret 
action, situation and his/her own function in a way that can go beyond the limits of the conditions at 
hand. Development-oriented learning is in its ideal form characterised by independent development 
of goal/task, choice of method and evaluation of outcomes.  
A activity-integrated frame of interpretation is developed in this thesis. It is characterised by the 
following critical aspects concerning model and practice: activity and practice, informal model 
(participants own interpretation of the Green-house model), formal model (goal documents etc.), 
prescriptive model (an ideal type controlled by the researcher/developer), activity-related theory 
(scientific theories that can be more or less directly related to the activity) and other theories. 
In this work the foundation of an activity-integrated r&d program is laid. The knowledge of the 
model and activity/practice is developed by the participation in the following roles: operator, 
developer and researcher. Data has been collected inspired ethnographic method and the reflection 
on data has a connection to hermeneutic method. 
The activity-related theory, together with the activity-related frame of interpretation has been 
applied to the analysis of model and activity/practice. As a part of the analysis recommendations 
have been made to activity/practice. The recommendations and the reactions on those is an 
important part of the activity-integrated method. The learning process follows the characteristics of 
the learning process of the green-house model. 
The activity-integrated r&d model can be seen as an alternative to action research or other forms of 
research close to practice. 
Words in Italic represent concepts of central importance to this thesis and are defined in its text.  
 
Keywords: Innovation in higher education, Educational administration, Project based learning, 
Collaborative learning, Participatory Action Research, Engineering education, Interdisciplinary 
Research, Mode 1 and Mode 2 Research, Knowledge production, Learning in relation to working 
life. 



 

Förord 
Ett forskningsarbete innebär ofta en stor mängd ensamarbete. Fram till juni innevarande år när jag 
började skriva denna uppsats var mitt forskningsprojekt dock ett exempel på det motsatta. Det är jag 
tacksam för. Min bas har utgjorts av Avdelningen för Datorstödd maskinkonstruktion och 
framförallt av de administratörer och meddoktorander som finns där. De har betytt mycket för 
slutförande av detta projekt. Min handledare Mikael Jonsson finns på denna avdelning och han har 
varit ett viktigt stöd under hela processen. Det gäller både utformning av drivhusmodell och 
introduktion vid LTU. Vi gjorde tidigt ett flertal framträdanden i olika sammanhang vid LTU där 
modellen presenterades som ett lärande i motsats till livets uppförsbacke, som Mikael Niemi så 
träffande beskrivit vår vandrings väg. Det var inte alla gånger vi rev ned applåder. Men det var 
roligt.  
 
Min biträdande handledare Anders Söderlund vid Institutionen för Lärarutbildning har funnits med i 
bilden ända sedan den första tiden. Då hade jag en koppling till Centrum för Distansbaserat 
Lärande, CDL, med Katrin Holmgren som föreståndare och där Anders också hade en funktion. 
Utan Anders perspektiv kring lärande och insikter om forskning hade jag nog gått vilse. Genom min 
ingenjörsbakgrund ser jag ett utvecklingsperspektiv som något naturligt när man forskar. Jag delar 
den synen med teknikvetenskaperna i stort. Att ha ett utvecklingsperspektiv inom 
socialvetenskaperna är inte självklart. Skillnaderna i synen på vetenskaplig metod, behovet av 
vetenskapsteori, tillämpning av resultat osv. är dramatisk, och intressant. Detta arbete är en 
korsbefruktning av dessa fält.  
 
De vänner jag har i Arena lärandes forskarskola, som jag tillhör sedan ett drygt år tillbaka har varit 
en värdefull tillgång. Eftersom sammansättningen där är mångvetenskaplig har få saker framstått 
som självklara. Det har hjälpt mig. 
 
En grundförutsättning för detta arbete har dock varit den tillgång jag haft till verksamhet/praxis via 
Arena innovativ teknik och företagande samt de drivhus som arenan startat. Tillsammans med er 
har jag lärt mig det jag vet idag. Personerna inom arena och drivhus har betytt mycket på det 
personliga planet. Utan er hade jag inte utvecklats i rollen som forskare och utvecklare. Genom 
operatörsrollen har jag haft förmånen att arbeta sida vid sida med er. Det vill jag fortsätta med. 
 
En annan förutsättning för detta arbete har varit möjligheten till finansiering. CDL gav ett inledande 
bidrag till projektet. Därefter trädde dåvarande Distansmyndigheten, DISTUM in med medel. De 
stödde projektet på grund av dess långsiktiga målsättning att realisera lärande med livslång och 
livsvid dimension. När Distum lades ned togs deras roll över av Rådet för högskoleutbildning. För 
närvarande finansieras projektet av Utvecklingsrådet för statliga sektorn. De ser projektet som en 
organisationsutveckling som stödjer lärare/forskares möjlighet att bättre möta behovet från 
studenter och arbetsmarknad, bland genom betoningen på projektorienterat arbetssätt i samverkan 
med omgivande samhälle. De ser även projektet som en fortbildningsinsats för deltagande lärare. 
 
Avslutningsvis vill jag ge en filosofisk tolkning av vad detta projekt går ut på. Enligt Jean Piaget 
föds barnet som en individ och utvecklas efterhand till en social varelse. Lev S Vygotskij hävdar det 
motsatta, dvs. att barnet först är socialt och sedan blir alltmer mer individualistiskt. Detta är dock 
inte någon markering av människans ensamhet i tillvaron, tvärtom. Kontinuerligt gör människan 
aktiva val där hon väljer att delta respektive inte delta i olika verksamheter. Inom ramen för dessa 
verksamheter handlar hon sedan på sätt som beror av verksamhetens struktur samt hennes egen 
historia. Verksamheten ger mening åt hennes handlingar och hennes handlingar skapar och 
återskapar verksamheten. I denna växelverkan utvecklas hennes personlighet. På så sätt fortsätter 
människan att utvecklas under hela sin levnad. Ett livslångt lärande är därmed hennes öde. 
 



 

När jag kom hem efter arbetet en dag i somras möttes jag av en lapp på ytterdörren. Där stod ett 
kort meddelande: Vi är i världen! Jag såg att min äldsta dotter Elin hade skrivit lappen. I lekrummet 
hade hon och min yngsta dotter Ida byggt ett tåg av stolar. När de tog plats, tuffade iväg och 
begynte en resa mot världen, klargjorde deras handling plötsligt ett allmänmänskligt förhållande, 
som jag tidigare inte förstått. För att bli en del av en verksamhet (något som är större än oss själva) 
måste vi aktivt träda in i den och aktivt handla inom ramen för den.  
 
Vi finner en analogi i diskussionerna kring 1994 års folkomröstning, då Sveriges befolkning tog 
ställning för eller emot ett svenskt medlemskap i EU. Man kunde då höra resonemang om ”huruvida 
vi skulle gå med i Europa eller inte”. Vän av ordning invände då med att säga något i stil med: Vi är 
ju redan med i Europa. Slå upp en kartbok och se efter! Jag skulle vilja påstå att vi som ett resultat 
av folkomröstningen och den efterföljande processen faktiskt gick med i Europa. Efter inträdet har 
vi börjat blanda oss i alla möjliga frågor som tidigare helt fallit utanför vårt bord. Att vara med är 
alltid förbundet med ett aktivt handlande.  
 
Genom att låna Elin och Idas ord Vi är i världen! signalerar jag min tolkning av kärnan i Luleå 
tekniska universitets strävan att förverkliga Det skapande universitetet: dvs. att dela verksamhet 
med omvärlden. 
 
Tack vänner! 
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1. Inledning och sammanfattning av uppsats 
Detta forsknings- och utvecklingsarbete avser utveckling av en modell för integration mellan 
utbildning, forskning och samverkan ämnad för tillämpning vid universitet och högskola. I 
modellen, som kallas Drivhusmodellen, kombineras erfarenhetsbaserat och teoribaserat lärande på 
ett dialektiskt sätt. Drivhusmodell och dess motsvarande verksamhet och praxis utvecklas vid Luleå 
tekniska universitet och närmare bestämt i Arena innovativ teknik och företagande, och i de fyra 
drivhus som startats i arenans regi. Drivhusen avser att realisera en tvärfunktionell 
kunskapsbildning. Med det avses en kunskapsbildning som rymmer följande dimensioner: den är 
mångvetenskaplig, olika professioner deltar, samverkan sker med aktörer från omgivande samhälle, 
alla aktörer är aktiva samt att den sker på jämlika villkor. Inomvetenskaplig forskning ses som en 
förutsättning för att realisera tvärfunktionell kunskapsbildning. Samma aktörer förväntas därför 
delta i båda formerna. Utanför akademin är världen dock inte uppdelad i ämnen. Den 
tvärfunktionella ansatsen förväntas därför komplettera nuvarande samverkansformer mellan 
akademi och samhälle. Det tvärfunktionella arbetet förväntas ge en positiv återverkan på den 
inomvetenskapliga forskningen 
 
Studenter och forskare deltar i drivhus/verksamhet via en professionsrelaterad roll/funktion. I 
verksamheten uppträder situationer som genererar behov av handling. Om behovet kan 
tillfredställas genom återskapande handlingar kan dessa erinras genom reflektion. I annat fall har vi 
att göra med ett problem. Den handlande, som också kan vara en grupp, måste nu nyttja sin fantasi 
för att kreera nyskapande handlingar. Handlingens utgångspunkter kan sökas i följande 
kunskapsområden: verksamhet, situation (behov, relaterade problem och relaterade fenomen) samt 
egen funktion (roll och/eller grupp). Kunskapen kan ses utifrån följande kunskapsaspekter: 
påståendekunskap, förtrogenhetskunskap, omdöme och förmåga. Dessa aspekter kan urskiljas i 
anslutning till samtliga kunskapsområden. De kursiverade begreppen beskriver väsenliga 
utgångspunkter i lärprocess enligt drivhusmodell. Begreppen är centrala i detta forsknings- och 
utvecklings arbete. De definieras senare i uppsatsen. Se kapitel 4 för fördjupning om lärprocess 
enligt drivhusmodell. 
 
Genom att integrera erfarenhetsbaserat och teoribaserat lärande samt tillämpa lärprocess enligt 
drivhusmodell avses att öka möjligheten till utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet. Med 
utvecklingsinriktat lärande menas här den självstyrda förmågan att kunna tolka verksamhet, 
situation och egen funktion på ett sätt som kan resultera i ett överskridande. Det 
utvecklingsinriktade lärandet präglas i sin ideala form av självständig utveckling av mål/uppgift, val 
av metod samt värdering av resultat. Många som genomgått en professionsinriktad utbildning 
vittnar om att de upplevt en, så kallad, praktikchock när de sedan gjort sitt inträde i arbetslivet. 
Studenter som genomgår en utbildning enligt drivhusmodellen förväntas stå bättre rustade i detta 
avseende. 
 
I kapitel 1.1 ges en bakgrund till varför drivhusmodell och dess korresponderande 
verksamhet/praxis utvecklats. Här presenteras också en bild av utvecklingens tidigaste fas. 
Bakgrundsteckningen fördjupas via en analys av vad tidigare forskning säger om vilket stöd 
forskning och professionsinriktad utbildning ger till handling i arbetslivet. I kapitel 1.2 redovisas en 
teoretisk referensram för studie av drivhusmodell samt dess motsvarande verksamhet/praxis. I 
enlighet med den teoretiska referensramen betraktas modellen som en innovation, eller mer 
specificerat som en teknologi. Jag visar att en användning av konventionella metoder inom 
Diffusion Research (teoribildning kring innovationers/teknologiers spridning och implementering) 
skulle ge ett begränsat resultat om de tillämpades i anslutning till utveckling av drivhusmodell och 
dess korresponderande verksamhet/praxis. Den utveckling jag studerar är dynamisk och delvis 
divergent. Teknologin är komplex och bilden kring påverkansfaktorer är sammansatt. Mot bakgrund 
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av denna behovsbild jag utvecklar en verksamhetsintegrerad tolkningsram vars syfte är att utgöra 
ett redskap för urskiljning av kritiska aspekter kring modell och verksamhet/praxis. 
 
I kapitel 1.2 (avsnitt Verksamhetsintegrerad tolkningsram) gör jag en tämligen utförlig definition av 
vad jag menar med modell och verksamhet/praxis. Jag ger en förenklad version här: I sammanhang 
av modell kan man tala om tre modeller: 1 informell modell (verksamhetsdeltagares uppfattningar 
om drivhus) 2 formell modell (styrdokument och dylikt) 3 preskriptiv modell (en idealtyp som 
utvecklaren/forskaren kontrollerar). I tolkningsramen urskiljs också Verksamhet och praxis. De 
konstitueras av de handlingar som utförs i anslutning till arena och drivhus. Handlingarna både 
skapar och återskapar verksamheten. Med verksamhet avser jag här de handlingar som till sitt syfte 
direkt har att göra med någon form av produktion inom arena och drivhus. De intentioner som 
präglar dessa handlingar utgår från verksamhet, situation och egen funktion. Här möts också 
verksamhetens intentioner och de intentioner som utgår från individen. Med praxis avser jag det 
repetitiva ”sättet att handla” inom en verksamhet, alltså det vi vanligen kallar för rutiner. Praxis 
präglas dock inte bara av verksamheten och dess intentionalitet. Inom verksamheten möter vi t.ex. 
utbildad och erfaren personal som handlar på ett visst sätt därför att de lärt sig att göra så inom 
ramen för en tidigare utbildning eller därför att de lärt sig att göra så inom ramen för en annan 
verksamhet. Personalen har olika utbildning och utför olika arbeten inom arenan. Samtidigt möts 
man i gemensamma handlingar som successivt resulterar i mönster av verksamhetsspecifika sätt att 
handla. Praxis har därmed en sida som är relativt fristående från verksamhetens intentionalitet och 
en som är direkt beroende av den. Tolkningsramen innehåller också verksamhetsrelaterad teori. 
Med det avses vetenskapliga teorier som tämligen direkt kan relateras till verksamheten. 
 
Med tolkningsramen kan alltså följande kritiska aspekter kring modell och verksamhet/praxis 
urskiljas: verksamhet/praxis, informell modell, formell modell, preskriptiv modell, 
verksamhetsrelaterad teori. Tolkningsramen kan fungera som ett stöd vid bestämning huruvida en 
teori relaterar till verksamheten eller ej. Därmed går det också att urskilja vad som är. inte är 
verksamhetsrelaterad teori, dvs. annan teori. 
 
I kapitel 1.3 preciseras de forskningsfrågor som jag försöker besvara.  
 
I kapitel 2 lägger jag grunden till den verksamhetsintegrerade forsknings- och utvecklingsansatsen. 
Jag erhåller kunskap om modell och verksamhet/praxis genom att delta i följande roller: 
operatörsroll, utvecklarroll och forskarroll. Data samlas med inspiration från etnologisk (och 
etnografisk) metod och reflekteras med på ett sätt som har att göra med hermeneutisk metod. För att 
reflektion ska kunna ske på ett kritsikt och helhetsbaserat sätt har jag utvecklat en 
verksamhetsrelaterad teori. Den presenteras i kapitel 3 men redovisas på ett mer fullständigt sätt i 
bilaga 10. Ambitionen med den är att integrera teori från skilda teoribildningar i syfte att omsluta 
verksamhetens kärna. Med det menar jag att anlagda perspektiv kan förväntas svara mot det 
kunskapsbehov som relaterar till verksamhetens utvecklingsbehov. Min bedömning är att behovet 
av kunskap för tillfället är störst inom områden som relaterar till de vetenskapliga fälten lärande och 
kunskap.  
 
I kapitel 4 använder jag den verksamhetsintegrerade teorin för att konstruera en modell för 
lärprocess enligt drivhusmodell, som sedan utgör grunden i den preskriptiva modellen.  
 
I kapitel 5 används den verksamhetsrelaterade teorin, tillsammans med den verksamhetsintegrerade 
tolkningscirkeln i analysen av utveckling av modell och verksamhet/praxis. Som en del av 
analysarbetet utfärdas kontinuerligt rekommendationer till verksamhet/praxis. Att ge 
rekommendationer och möta reaktioner på dessa utgör en betydande lärosten för mig i detta projekt. 
Min lärprocess följer i princip lärprocess enligt drivhusmodell. Genom utvecklarroll inträder jag i 
verksamhet, möter situationer och agerar i en viss funktion. Genom operatörsrollen inträder jag i en 
annan del av verksamheten, möter andra situationer och har andra roller. I forskarrollen inträder jag 
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egentligen inte i verksamheten kring arena och drivhus utan här ingår jag i ett forskarkollektiv 
vilket ger andra situationer, behov, problem och fenomen. I forskarrollen reflekterar jag dock kring 
kunskaper jag vinner genom operatörsroll och utvecklarroll. Detsamma gäller också omvänt. I 
operatörsrollen och utvecklarroll använder och fantiserar jag kring kunskaper jag vinner genom 
forskarroll. 
 
Med ambitionen att behandla sådant som varit relevant i samband med arenans och drivhusens 
utveckling analyserar jag följande områden:  
1. Från embryo till preskriptiv modell. 
2. Roller i projekten 
3. Rekrytering till drivhus 
4. Forskarskolans doktorander som handledare i drivhusen  
5. Diskrepans mellan drivhuskurs och teorikurs  
6. Relation mellan drivhuskurs och teorikurs 
7. Laboration  
8. Portfoliomodell med digital portfölj 
9. Utvecklingssamtal – förhandling om drivhusaktivitet 
10. Att lyckas med projektet eller att lyckas med handledning och examination:  
11. Laboration 
12. Projekt enligt 1+4+4+1  
13. Arenans kärnvärden 
14. Forskarskolan 
15. Projektplattform (processtöd)  
16. Rollutövning 
17. Behovsbad 
18. Betygsättning 
19. Rollprofiler 
20. Genomförda projekt 
21. Projektledarens rollutövning 
22. Handledning av roller 
23. Integration av teknik och ekonomi 
24. Dialogform för utvecklingsinriktat lärande 
25. Modell 2-dialog 
26. Drivhusprojekt och eget företagande 
27. Kommersialiseringsmodell för drivhusprojekt 
28. Flödesschema för drivhusaktivitet 
29. Modell för konflikthantering 
30. Problemet med återställare 
31. Arenaspecifik kurs för ettor 
32. Design för välbefinnande 
33. Utbildningen till Bilsystemingenjör 
34. Yrkesutbildning till Prototyptekniker 
35. Fysisk lärmiljö anpassad för tvärfunktionell kunskapsbildning 
36. Lärprocess enligt drivhusmodell (Genomförs i kapitel 4) 
37. Jämförelse mellan drivhusmodell och ämnescentrerat perspektiv (kapitel 4) 
38. Jämförelse mellan drivhusmodell och PBL (kapitel 4) 
 
Ovanstående problemområden kommer i ett efterföljande FoU-arbete att tematiseras. Nuvarande 
uppställning är kopplad till problemområdenas kronologiska utveckling i projektet. 
 
I kapitel 6 ställer jag den verksamhetsintegrerade ansatsen i relation till olika former av 
aktionsforskning. Jag visar också hur ansatsen inspireras av hermeneutik. Syftet är att fördjupa 
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perspektivet kring ansatsen. Utvecklingen av den verksamhetsintegrerade ansatsen är ett resultat av 
detta projekt. Min bedömning är att den kan ha relevans för annan verksamhetsnära forskning. Den 
kan fungera som ett alternativ till de metoder som utvecklas i anslutning till den i Sverige aktuella 
diskussionen om praxisnära forskning. Alltså bör metoden kunna användas i syfte att uppnå en 
integration och synergi mellan skolutveckling och skolforskning. Den verksamhetsintegrerade 
ansatsen bör kunna användas i de flesta FoU projekt där en teknologi och en verksamhet utvecklas 
parallellt. Jag för alltså fram metodutvecklingen som ett resultat.  
 
De resultat av integrativ karaktär som redovisas i kapitel 1 och 3 bör ha relevans för flertalet 
intresserade av en integration mellan erfarenhetsbaserat respektive teoribaserat lärande. Med denna 
integration avser jag i sak detsamma som andra gör när de talar om erkännande av lärandets livsvida 
dimension, dvs. visionen om en synergiskt förhållande mellan informellt och formellt lärande. Den 
modell som presenteras i kapitel 4 Lärprocess enligt drivhusmodell bör kunna användas i olika 
utbildningsformer samt i studier av dessa. Inte minst i studier som fokuserar villkor för lärande i 
arbetslivet. Modellen bör vara av särskilt intresse för de som intresserar sig kring frågor som har att 
göra med handledning i anslutning till en praktikgemenskap samt de som intresserar sig för 
problembaserat lärande.  
 
Ett syfte med att lyfta fram den verksamhetsrelaterade teorin i sin helhet är att deltagare och andra 
intresserade av projektet ska kunna dra egna slutsatser i de frågor jag behandlat. Ett annat syfte är 
att de utifrån teorin ska kunna dra slutsatser kring nya frågor som relaterar till den. 
 
Nyckelord: Lärande, Modell för lärande, Yrkeskunskap, Ingenjörsutbildning, Projektbaserat 
lärande, Undervisningsteori, Tvärvetenskap, Deltagande aktionsforskning, Praxisnära forskning, 
Samverkansuppgift, Kunskapsproduktion. 
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1.1 Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag att ge en översiktlig bild av hur utvecklingen av drivhusmodell och 
dess korresponderande verksamhet/praxis startade. Eftersom min yrkesbakgrund, samt vissa 
experiment i samband med den, haft stor påverkan på modellens utformning ger jag en 
kondenserad bild av den. Därefter följer en beskrivning av den kontext (Det skapande 
universitetet) i vilken modellen utvecklas och implementeras, samt vilket handlingsutrymme 
som kontexten givit. Jag fortsätter med att ge en beskrivning av avslutningskursen i kreativ 
produktutveckling (kallad Siriuskursen) vid civilingenjörsutbildningen i Maskinteknik som 
haft stort inflytande på modellens utformning. Erfarenheterna från denna kurs har påverkat 
handlingsutrymmet i expansiv riktning. I kapitel 1.1.1 genomförs en undersökning av vad 
tidigare forskning säger om hur väl professionsrelaterad utbildning respektive forskning 
stöder handling i arbetslivet. I kapitlet introducerar jag perspektivet att dessa stöd kan och bör 
integreras. Diskussionen om detta fördjupas sedan i kapitel 3 och i bilaga 10. 

Inledande historik om drivhusmodellens utveckling 
Projektet startade med att jag, tillsammans med mina två handledare, under hösten år 2001 
formulerade ett idéutkast till ny en utbildnings- och forskningsmodell för Det skapande 
universitetet. Vi såg oss sedan om efter en utbildning vid LTU där man var intresserad av att 
utveckla konceptet.  
 
Efter ett flertal presentationer på olika nivåer inom universitetets organisation hade vi lyckats 
etablera ett bredare stöd för idéerna. Jag och en av mina två handledare fick vid den här tiden i 
uppdrag från universitetsledningen att undersöka vad ett införande av drivhus på bred front inom 
universitetet kunde innebära. Konceptet befann sig dock endast på embryonal nivå och behövde 
någonstans att utvecklas. Utan utveckling skulle det vara omöjligt att besvara universitetsledningens 
fråga.  
 
Något före Universitetsledningen gav oss sitt uppdrag hade kunskapsområdet Innovativ teknik och 
företagande ansökt hos fakultetsnämnderna om att få bilda en arena. Det hade beviljats och 
Universitetsstyrelsen beslutade att 45 studieplatser skulle beredas till hösten 2003. Arenans 
intressenter hade därför på allvar börjat fundera över lämpliga pedagogiska modeller att bygga sina 
lärprocesser kring. Redan tidigt hade man bestämt sig för att projekt skulle vara ett väsentligt inslag 
i verksamheten. I november år 2001 beslutade man sig för att använda drivhuskonceptet i arenans 
grundutbildning och forskarutbildning. Redan den 12 december 2001 höll arenan en workshop 
öppet för hela universitetet där man uppmanade intresserade personer att inkomma med förslag på 
drivhus som man var intresserad av att utveckla och driva. I workshopens inbjudan (Stehn m.fl, 
2001) skisserades vissa idéer kring drivhusens funktion. Denna beskrivning kompletterades med en 
dialog kring modellen vid workshopen. Den 1 mars 2002 sattes som deadline för inlämning av 
förslag till drivhus. I förslagen skulle följande punkter behandlas:   
 
” Ett preliminärt namn 
- En kort beskrivning av drivhusområdet 
- Ett antal tänkbara projekt 
- En beskrivning av nuvarande forskningsöverbyggnad och kursstöd vid LTU 
- Mångvetenskapligt innehåll 
- Eventuella industriella/kommersiella intressenter 
- Tankar kring pedagogiken i drivhuset” (s.2) 
 
De inkomna förslagen diskuterades i arenaledning och arenaråd. Det förstnämnda består av den 
personal som har arenautveckling och arenadrift som del av sin tjänst vid LTU. Arenarådet har en 
rådgivande karaktär och är sammansatt av representanter från universitetet (studenter och 
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lärare/forskare) samt personer från närningsliv och dylik verksamhet utanför universitetet. Vid 
diskussionerna i dessa bägge instanser fästes stor uppmärksamhet vid mångvetenskapligheten. Hade 
förslagsställarna lyckats etablera samverkan mellan olika avdelningar och institutioner? Flera av 
förslagen uppvisade en bredd inom den tekniska fakulteten men inget förslag hade lyckats etablera 
kontakter med personal från filosofisk fakultet. Informellt hade arenaledningen vid denna tidpunkt 
satt upp satt upp ett mål att arenan skulle ha två tredjedelar ingenjörer, vilka hör till teknisk fakultet, 
och en tredjedel ekonomer på arenan, vilka hör till filosofisk fakultet. Dock hade personer från den 
senare fakulteten lämnat ett förslag om att bilda ett Affärsdrivhus. Idén var att kommersialisera 
intressanta resultat från de tekniskt inriktade drivhusen. Efter utdragna diskussioner tillbakavisades 
detta förslag. Arenan har satt upp som mål (se bilaga 5a) att realisera affärsdriven teknikutveckling. 
Det har varit en grundtanke ända sedan arenan var ett kunskapsområde. Med affärsdriven 
teknikutveckling menar man att ett marknadsmässigt behov ska identifieras och inventeras före 
teknikutveckling påbörjas. Under projektets fortlevnad ska affärs- och teknikutveckling löpa 
parallellt på ett integrerat vis. Enligt allmän projektlogik är det i projektet som de funktionella 
enheterna möts. Detta ställer stora krav på mångvetenskaplig samverkan inom LTU och frågan är i 
vilken utsträckning organisationen klarar att svara mot det behovet.  
 
Universitetet kan liknas vid en matrisorganisation, där horisontellt organiserade funktioner (arenor, 
program mm.) beställer tjänster av vertikalt organiserade funktioner (avdelningar/ämnen) med 
specialkompetens inom väl avgränsade områden. 
 
En central idé med realiseringen av drivhus är att skapa tvärbindningar i universitetets 
matrisorganisation, samt att öppna dessa mot det omgivande samhället. Drivhuset omsluter därmed 
vissa vertikala funktionella enheter inom såväl universitetet som det omgivande samhället. Man kan 
beskriva det som att Drivhuset samlar organisatoriska resurser på ett projektliknande sätt. Det bryter 
mot projektlogiken eftersom det löper på obestämd tid. Deltagandet i drivhus har hittills i princip 
uteslutande byggt på frivillighet och kan liknas vid ett slags Community of Practice (Wenger, 
1998/2001).  
 
Inom drivhusen samsas flera projekt som i sig följer en mer ordinär projektlogik. De är 
tidsbestämda, följer uppsatta mål, är tvärfunktionella osv. Ett klartecken för Affärsdrivhuset hade 
resulterat i att universitetet tillförts ytterligare en vertikal funktionell enhet. Istället uppmanades 
dess intressenter att engagera sig i de andra drivhusen. På så sätt knyts den kompetens och kunskap 
som byggs upp inom avdelningarnas forskning och utbildning direkt, utan mellan händer, till 
drivhusens projekt. Drivhusen bör alltså betraktas som en horisontell funktion. Emellertid förväntas 
inte drivhusen att i första hand agera beställare gent emot de vertikala enheterna, utan dess 
verksamhetsidé bygger huvudsakligen på att realisera ett gemensamt ägande bland de ingående 
aktörerna från olika ämnen/avdelningar. Det kapital som förvaltas genom detta gemensamma 
ägande beskriver drivhusets potential att genomföra tvärfunktionella projekt. Drivhusets 
mångvetenskapliga dimension bestäms genom de vertikala funktioner som det integrerar.  
 
Arenaledningen beslutade att Farkostteknik, Naturens teknik, Prototyp och Materialteknik skulle 
starta. Bilagorna 8a-d innehåller kortfattade beskrivningar av drivhusen. Dessa beviljades ett 
startbidrag om 100 000kr per drivhus. Bidraget utgick även till intressenterna bakom 
Affärsdrivhuset för att dessa skulle stimuleras till integration med de övriga drivhusen.  
 
I juni 2002 hölls en första träff där drivhusansvariga träffade arenaledningen för att planera inför 
utvecklingen av drivhusen. Arenaledningen informerade de drivhusansvariga (de flesta visste redan) 
om att jag skulle arbeta med drivhusutvecklingen som mitt forskningsprojekt och jag skulle 
genomföra min institutionstjänstgöring som drivhusutvecklare. Att jag ingick i arenaledningen och 
varit idégivande samtidigt som jag skulle studera och utvärdera drivhusutvecklingen såg de flesta 
inte som något problem. En förklaring till det är förmodligen att denna typ av arrangemang inte är 
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helt ovanliga i industriella sammanhang, där en resultatorienterad instrumentell kunskapssyn ofta 
råder. Inom socialvetenskapliga fält skulle nog ansatsen möt mer ifrågasättande. 
 
Vid juniträffen beslutades att utvecklingen av drivhus skulle ske i en workshopsform, där respektive 
workshop skulle knytas till olika angelägna teman, s.k. Critical incidents. Tanken var att låta de 
problem som efterhand uppkom i arena och drivhusverksamheten prägla tema för respektive 
workshop. Vi ville åstadkomma en kollektiv idégenerering och kritisk reflektion av etablerade 
rutiner. Eftersom arenaledningen har den beslutande makten fungerar workshoparna på ett 
rådgivande vis. Vi kallar workshopsverksamheten för drivhuspilotutbildning, eftersom den förutom 
att driva utvecklingen framåt, även syftar till att förbereda drivhusansvariga och andra deltagare för 
att kunna fungera som handledare och organisatörer i drivhuset.  
 
Till en europeisk konferens (september 2003) om högre ingenjörs utbildning skrev jag tillsamman 
med mina två handledare artikeln The Greenhouse Learning Concept (Andersson, Jonsson och 
Söderlund, 2002). Den har utgjort embryot till drivhusmodellen och fungerat som en initial 
projektvision då drivhus och arena utvecklats. 
 
Tre områden som initialt präglat modellens idéinnehåll är: 1) min tidigare yrkeslivserfarenhet, 2) 
realiseringen av Det skapande universitetet, samt 3) utveckling och drift av SIRIUS-kursen. Dessa 
områden beskrivs efterföljande avsnitt.  

Min yrkesbakgrund och dess inflytande på modell 
Mellan åren 1995 och 2001 arbetade jag vid Värmdö Gymnasium som startades 1994. Jag 
undervisade i teknologi och matematik vid det Naturvetenskapliga programmet. Under större delen 
av perioden ansvarade jag för Institutionen för Teknologi samt utvecklingen av den tekniska grenen 
på naturvetenskapliga programmet. Jag insåg ganska snart att mycket kunde och borde förändras 
inom teknisk utbildning. I arbetet växte en personlig teori om en förbättrad organisering av 
utbildning fram. Jag började fundera om det fanns stöd för mina tankar inom forskningen och sökte 
mig till den didaktiska undervisningen vid Stockholms universitet. Efterhand insåg jag att 
problemen inte kunde lösas av en lärare, på en skola. Vägen till att realisera ett nytt lärande är lång. 
Det skapande Universitetet gav ett friutrymme som gjort det möjligt att bryta med vissa traditionella 
strukturer.  
 
Under tiden på gymnasiet prövade jag att låta elever vara aktiva medskapare av ny kunskap. Vi 
utvecklade tillsammans nya samarbetsformer. Jag insåg att studentens möjlighet till medinflytande 
gick via ett ökat ansvarstagande och delaktighet i den gemensamma verksamheten. Eftersom jag 
prövade flera aspekter av drivhusmodellen under tiden vid Värmdö Gymnasium ger jag en 
kortfattad beskrivning av verksamheten. 
 
Ett intresse för produktutveckling och dess estetiska sidor gjorde att jag vid flera tillfällen knöt 
frilansande industridesigner till verksamheten. Vi startade tillsammans med studenterna olika 
produktutvecklingsprojekt där vi integrerade kunskaper från olika ämnen. Min roll som 
lärare/handledare/projektledare av dessa projekt var dels oerhört stimulerande, men också mycket 
krävande. Projekten kunde spänna från utveckling av små farkoster, nya lekplatser, till mekanik-, 
elektronik- och dataprojekt. Det man kunde se i blicken på eleverna när dom utvecklat en färdig 
prototyp eller produkt var något mer än stolthet. Varje år hade vi någon form av farkost-race med 
ettorna. Det började alltid med att ett antal flickor protesterade mot uppgiften eftersom de tyckte att 
den var orättvis. De ansåg sig förfördelade och menade att pojkar generellt hade större erfarenhet av 
att meka. Efter några veckor var det inte ovanligt att samma flickor, när de lyckats få sina farkoster 
att t.ex. klättra upp för ett rep i ljushallen, kunde stå där euforiska med rödblossande kinder. Samma 
reaktioner mötte jag aldrig i samband med matematikundervisningen, trots att jag verkligen försökte 
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på mängder av olika sätt. Där mötte jag emellertid inte heller samma frustration och otyglade rädsla 
inför ett möjligt ”misslyckande”.  
 
Jag höll flera kurser med utvecklingsprojekt där vi gick igenom svåra faser tillsammans men där vi 
efterhand tillsammans lyckades vända utvecklingen. När sedan allt såg ut att fungera utmärkt och 
eleverna verkade som mest nöjda hände det ofta att jag själv, till min förvåning, kände att jag inte 
var riktigt glad, att jag inte kunde glädjas med dem. I de fall jag kunde knyta projekten till andra 
ämnen blev det bättre, dock vilade ansvaret fortfarande tungt på mina axlar att eleverna skulle 
lyckas utveckla sin produkt. Jag sprang mellan verkstad, datorer och litteratur för att hinna serva 
trettio elever som var inbegripna i kanske tio olika projekt. Efterhand var det flera projekt som 
flyttade in i mitt arbetsrum för att kunna genomföras under mer flexibla former Så här efteråt förstår 
jag att organiseringen av skolan inte var avpassad för denna typ av projektverksamhet. 
 
I kursplanerna stod det att man framförallt skulle ägna sig åt kraftbegrepp, hållfasthetslära, 
elektronik, datorteknik osv. Det gjorde jag naturligtvis också. I kursplanen stod det dock mycket lite 
om att man skulle ge eleverna erfarenheter av att utveckla egna artefakter, och ge dem möjlighet att 
inhämta kunskaper som behövs för det. Man kan inte utveckla något bara genom att tillämpa 
kunskaper i hållfasthetslära, elektronik osv. Jag ägnade därför merparten av min undervisning åt att 
hjälpa mina elever att skapa. Det var tydligt att eleverna hade en mycket begränsad erfarenhet av 
det från tidigare skolgång. Genom projekten fick de naturliga ingångar i olika tekniska ämnen. Jag 
tänkte att ska man bli ingenjör, arkitekt, industridesigner eller något liknade så bör man ha mött 
konkreta utvecklingsprojekt i sin utbildning. Vilka av dessa ämnen som ingick ansåg jag var av 
underordnad betydelse.  
 
Jag bröt med flera traditionella strukturer kring lektionerna. Jag experimenterade med olika 
demokratiska arbetssätt. Under sista året var ett av veckans lektionspass arrangerat som ett 
arbetsmöte med ordförandeskap och protokollföring som vandrade mellan oss deltagare. Där 
avgjordes de flesta viktiga frågor som rörde kursen. Beställningslistor för konstruktionsmateriel och 
enklare utrustning förbereddes av projektdeltagarna själva. Fördelning av arbetsuppgifter skedde 
genom aktiva val från studenternas sida. Om någon vid upprepade tillfällen utan att ha sökt hjälp 
eller stöd i gruppen lät bli att utföra en viss uppgift, så tog någon annan på sig den. Det var inte 
trevligt att bli förbigången. Initiala problem med frivilligheten avtog därför efterhand. Situationen i 
grupperna förbättrades genom att jag inte behövde stöta på hela tiden för att få något gjort. Trots att 
jag bröt många traditionella strukturer vad gäller lektionsstruktur och lärare-elev-relation kvarstod 
skolpraktikens strukturella ramverk. Det vi upplevde var inte ett tvärfunktionellt kunskapsbyggande 
på jämlika villkor. Till syende och sist var det ändå jag som hade allt verkligt ansvar och alla 
verkliga befogenheter. 
 
Genom utvecklingen av drivhusmodellen vill jag fortfarande genomföra en idé som slog rot redan 
vid tiden som gymnasielärare: att de lärande under jämlika former ska få möjlighet att tillsammans 
skapa något som blir något i andra människors ögon. Parallellt med mitt arbete som lärare hade jag 
planer på ett starta en verksamhet där nyligen pensionerade ingenjörer, arkitekter, ekonomer osv. 
skulle bedriva affärsinriktade och samhällsinriktade projekt tillsammans med barn och ungdomar. 
Genom att ”låna” skollokaler och skolutrustning under kvällstid (när de inte används) skulle 
kostnaderna kunna hållas nere. Min plan var att man skulle erbjuda ungdomarna ett alternativt 
fritidsintresse och intresserade pensionärer en möjlighet att i begränsad form utöva sin kompetens. 
Kanske skulle pensionärerna gilla att fungera som coacher. Barn och ungdomar skulle få en relation 
till andra producerade verksamheter än skola. Kanske skulle vandalisering minska genom ungdomar 
gavs en chans att delta aktivt i konkret utformning av samhället. Härigenom tänkte jag mig att 
samhället skulle vinna en ökad integration mellan generationer och verksamheter. Detta projekt 
kvarstår som en oprövad möjlighet. 
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Det skapande universitetet 
Utvecklingen av drivhusen sker som en integrerad del i den förändringsprocess vid Luleå tekniska 
universitet som går under namnen ”Det skapande universitetet” eller ”2006-arbetet”. Det senare 
namnet syftar på att förändringarna ska vara implementerade år 2006. Motiven för att genomföra 
förändringsprocessen kan ses som en strävan orientera sig mot identifierade förändringar i 
omvärlden. I inledningen till måldokumentet Det skapande universitetet (2000) som antogs av 
universitetsstyrelsen den 14 augusti år 2000, skriver man följande: 
 
”Det svenska samhället är idag på väg att förändras från ett industri- till ett kommunikations och 
kunskapssamhälle, där livslångt lärande betraktas som en nödvändighet. Några av de trender som är 
tydliga är:  
• Betydligt hårdare konkurrens – inte bara från universitet och högskolor utan också från 

utbildningsföretag och nya aktörer, nationellt och internationellt. 
• Differentiering och fokusering – högskolor och universitet specialiserar sig allt tydligare. 
• Kraven på samverkan i forskning ökar; samverkan mellan forskningsämnen, mellan olika 

universitet och mellan universitet och näringsliv. 
• Ökande valmöjligheter och ökande utbud har gett studenterna större inflytande som aktörer på 

utbildningsmarknaden. 
• Formerna för undervisning förändras radikalt, genom t.ex. helt virtuella universitet. 
• Finansieringsformerna förändras. 
 
För att möta denna förändring ser Luleå tekniska universitet behov av en omsvängning och 
förändring av verksamheten. Verksamheten ska även fortsättningsvis bygga på en solid grund av 
hög vetenskaplig kvalitet, men det räcker inte längre att enbart sträva efter mästerskap inom 
enskilda discipliner och utbildningsprogram. Universitetet ska nu ta ytterligare ett steg och ställa det 
integrerade kunskapsbyggandet i fokus...Vi anser att den syn på kunskap, kunskapsutveckling och 
lärande som varit förhärskande inom högskole- och universitetsvärlden behöver granskas kritiskt. 
Därför ska Luleå tekniska universitet agera föregångare och år 2006 ”kännetecknas av en ny syn på 
kunskapsutveckling där lärandet utvecklas till ett gemensamt skapande av kunskap – ett lärande där 
studenter, lärare och forskare, liksom det omgivande samhället, deltar aktivt och på jämlika vilkor.” 
(s.5) För att förverkliga målbilden har fyra viktiga delområden identifierats som verksamma vid 
LTU ska arbeta med: kunskapsbyggande, mötesplatsen, universitetskulturen samt 
kunskapsområden. Nedan redogör jag för de fyra delområdena. Framställning bygger på ett urval av 
direktcitat ur Det skapande universitetet (2000).   
 
Om kunskapsbyggande skriver man: ”Ett integrerande kunskapsbyggandet är Luleå tekniska 
universitets främsta kännetecken. Kunskapsbyggande innebär en form för lärande som har sin 
utgångspunkt i vetenskapen, i individens val och förutsättningar och med en tydlig integration av 
forskning i utbildningen. Lärandet är en process där studenter, lärare och forskare, samt det 
omgivande samhället aktivt deltar. Utvärdering av både form och innehåll är ett viktigt inslag för att 
utveckla lärprocessen.” (s.16) 
 
Om mötesplatsen skriver man: ”Universitetet är en mötesplats för integrerat kunskapsbyggande. Det 
gemensamma erfarenhetsutbytet är centralt för byggandet av ny kunskap. Genom att skapa miljöer 
och mötesformer som uppmuntrar till kontakt mellan människor från olika ämnesområden kan 
oväntad kunskap uppstå. Det virtuella campus ska på samma sätt stödja det integrerade 
kunskapsbyggandet, dvs. knyta samman nätverk mellan studenter, lärare, forskare och omvärld, 
samt ge dem möjlighet att växa. Mötesformerna ska stimulera kreativt tänkande, samt ge utrymme 
för reflexion och eftertanke.” (s.20) 
 
Om universitetskulturen skriver man”Verksamheten vid Luleå tekniska universitet ska genomsyras 
av öppenhet, tillit och lyhördhet, liksom ett genuint intresse för utveckling och skapande. Kulturen 
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ska också präglas av entreprenörsanda där det är tillåtet att ta risker och misslyckas; en atmosfär 
som kännetecknas av tillit till individen.” (s.24) 
 
Om kunskapsområden skriver man: ”Grundutbildning, forskning, forskarutbildning och samverkan 
med det övriga samhället ska inom Luleå Tekniska Universitet organiseras i gränsöverskridande 
kunskapsområden, där ny kunskap skapas via ett integrerat kunskapsbyggande. Grundutbildningen 
präglas av breda ingångar, där studenternas olika bakgrund är en tillgång i det gemensamma 
kunskapsbyggandet. Ett kunskapsområde har sitt ursprung i ett mångfacetterat problemkomplex, 
ofta gränsöverskridande, som kräver kunskap från flera områden.” (s.10) 
 
Arena Innovativ Teknik och Företagande är ett exempel på kunskapsområde som mognat och bildat 
en Arena för utbildning och forskning där ett integrerat kunskapsbyggande kommer till stånd. När 
ett kunskapsområde utkristalliseras som en arena knyts administrativ personal till projektet och efter 
en planeringsfas börjar man ta emot studenter i grundutbildning och forskarutbildning. I dag 
sorterar arenorna direkt under fakultetsnämnderna. Som ett resultat av den organisationsöversyn 
som LTU genomfört kommer arenorna att sortera under prefekt, som är direkt underställd rektor. 
Detta beskriver jag närmare längre fram i denna uppsats.  
 
Som synes av utsnitten ur Det skapande universitetet (2006) beskriver förändringsprocessen LTUs 
orientering mot framtiden för att bättre möta de behov som förväntas uppstå i samhällets 
förändringsprocess. Här återfinner vi också idéerna om ett mer jämlikt kunskapande. LTUs 
förändring är också en marknadsmässig orientering där man vill profilera sig för att ta fler 
markandsandelar (från andra) på en hårdnande kunskapsmarknad. Förändringsprocessen består 
alltså av ett konglomerat av delvis motsägelsefulla idéer. En slutsats som jag gör är att LTUs lokalt 
förankrade målbild tar avstamp i den dialog som förs på nationell och internationell nivå angående 
utbildning, forskning och samverkan, vilken jag skisserat i tidigare avsnitt 

Handlingsutrymme via Det skapande universitetet 
Det skapande universitetet har givit mig, och mina kollegor som deltar i Arena itf- och 
drivhusutveckling, ett unikt handlingsutrymme som gör att vi kan experimentera och pröva olika 
lösningar kring utbildning, forskning och samverkan. Eftersom det sker i samband med en pågående 
verksamhet krävs det djup eftertanke av alla inblandade parter. Den organisatoriska strukturen kring 
arenan följer en modell som utvecklats speciellt för Det skapande universitetet. Till arenan är en 
arenaledning knuten med koordinatorer, forskarskoleföreståndare, utvecklare, studievägledning med 
flera. Arenaledningen fattar beslut i avgörande frågor. En av koordinatorerna är examinator för de 
arenaspecifika kurserna, till vilka drivhuskurserna hör. Till arenan är också ett Arenaråd till vilket 
representanter i form av studenter, lärare och forskare från olika fakulteter samt representanter från 
olika delar av näringsliv eller offentlig sektor är knutet. Rådet har agerat bollplank i många viktiga 
frågor, bland annat i urvalsprocessen kring inlämnade drivhusförslag. Rådet påverkade t.ex. 
diskussionen om huruvida Affärsdrivhuset skulle starta eller ej i den riktning som arenaledningen 
senare tog beslut om. 

Inflytandet från SIRIUS-kursen  
Drivhusmodellen bygger i sin praktiska och idémässiga utformning vidare på sju års positiva 
erfarenheter från kursen Sirius – Kreativ Produktutveckling, 20 poäng. Kursen är en avslutningskurs 
vid civilingenjörsprogrammet i Maskinteknikprogrammet vid LTU är projektbaserad och bedrivs i 
nära samarbete med företag. Bakom kursen står Institutionen för Tillämpad Fysik, Maskin och 
Materialteknik och speciellt avdelningen Datorstödd maskinkonstruktion, samt även avdelningen 
Maskinelement. Kursen präglas av stor flexibilitet beträffande målinriktning och processval. 
Eftersom intresset för kursen breddats med åren sker numer en rekrytering av studenter och 
forskare/lärare från olika disciplinära bakgrunder. Kursen är öppen att söka för studenter från flera 
civilingenjörsinriktningar. Inom årets projekt kommer icke-tekniska studenter och forskare att 
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knytas från Institutionen för Hälsovetenskap. Breddningen av Sirius har skett parallellt med 
utvecklingen av drivhusmodellen. 
 
Flera av Sirius-projekten har och har haft en nära koppling till pågående forskning. En idé med att 
blanda studenter från olika civilingenjörsinriktningar är att vi förbereder dem för ett tvärfunktionellt 
arbete (teamwork). Genom kursen tillägnar deltagarna sig kunskaper i projektledning, kreativ 
idéframställning, konstruktiv utformning och datorstödd maskinkonstruktion.1Efter kursen ska 
studenterna ha förmågan att på ett kompetent sätt sköta arbetsmomenten som finns mellan 
behovsanalys till färdig produkt. Genom åren har kursen resulterat i cirka 15 patent och ett antal 
lösningar som är industriellt implementerade eller kommer att bli implementerade. Ett flertal av 
projekten har skett i samarbete med VOLVO CARS och VOLVO AREO och de har alla innehållit 
en tämligen hög grad av komplexitet. Bland projekten kan nämnas utvecklingen av en 
experimentbil för VOLVO CARS. Den styrs via ett datornätverk utan mekanisk förmedling av kraft 
från föraren till styrning, gas, broms och koppling. Till företaget har man också utvecklat en steglös 
växellåda till en hybridbil, virtuella pedaler för personbil m.m. Två Formula SAE-racerbilar har 
utvecklats med sponsring från olika företag. Till VOLVO AERO har man bland annat utvecklat en 
turbinstativ för flygmotor. Företagen har dels varit intresserade av nytänkande och nya lösningar, 
men även av rekrytering. Både studenter och företag har fått tillfälle att pröva hur det är att 
samarbeta med varandra. Projekten har genererat många exjobb och i dag finner vi ett stort antal 
före detta Luleå-studenter vid de samverkande företagen. Via mer informella utvärderingar har det 
visat sig att dessa studenter snabbt blir varma i kläderna från det att de påbörjat en anställning. 
Kursen upplevs av studenterna som mycket intensiv men flertalet relaterar den som en rolig 
upplevelse. Det blir deras första verkliga möte med praktiska problem, där de i stor utsträckning 
själva måste formulera handlingsplaner för att ta i tu med de problem som uppkommer. Sirius-
presentationerna är en happening på universitetet. Drivhusprojekt och Siriusprojekt kommer att 
samverka och komplettera varandra.  
Bakom drivhusutvecklingen står Arena innovativ teknik och företagande, Institutionen för 
Tillämpad Fysik, Maskin och Materialteknik, Institutionen för lärarutbildning vid LTU, samt 
Utvecklingsrådet för statliga sektorn. Drivhuskursen är öppen för studenter från samtliga program 
och arenor vid universitetet. Projekten är årskursintegrerade och forskningen är nära integrerad 
bland annat via arenans forskarskola. 

1.1.1 Bakgrundsteckning med stöd i tidigare forskning 
I detta avsnitt undersöker jag hur väl professionsrelaterad utbildning respektive forskning stöder 
handling i arbetslivet. I kapitlet öppnar jag för perspektivet att dessa stöd kan och bör integreras. 
Diskussionen om detta fördjupas sedan i kapitel 3 samt i bilaga 10. 

Hur stödjer utbildning professionellt agerande och utveckling i arbetslivet? 
Etnologen Katarina Ek-Nilssons (2000) avhandling om civilingenjörers teknikuppfattning och unga 
teknologers yrkessocialisation vid Kungliga Tekniska Högskolan innehåller en allvarlig kritik riktad 
mot högre teknisk utbildning som jag delar. Ek-Nilsson beskriver hur teori och praktik etableras 
som två separata kulturer redan under teknologernas första studieveckor. Enligt henne tar högskolan 
endast ansvar för förmedling av rena skolkunskaper. Dessa kunskaper svarar i tämligen låg grad 
mot den framtida professionens behov. Istället introduceras och tränas studenterna i de 
professionsnära förmågorna genom mycket välorganiserade sociala arrangemang som iscensätts på 
fritiden. Organiseringen följer en viss hierarkisk ordning som har sin bas respektive sektion (en för 
varje studieprogram: Maskinteknik, Elektroteknik osv.). Det så kallade sektionslivet startar genom 
nollningen som är en avancerad initiationsrit och som pågår under första terminens första två 
veckor. De äldre studenterna lägger ned stor tid på att planera nollning och efterföljande 
evenemang. Nedlagd tid överstiger enligt Ek-Nilsson vida den tid som lärarna lägger ned på 
undervisningen.  

                                                 
1 Bland medverkande företag i Siriuskursen återfinns VOLVO Car Corporation, VOLVO Areo, Hägglunds Drives m.fl. 
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Inom sektionslivet tränas förmågan att praktiskt organisera en verksamhet, förmågan att fungera 
socialt i grupp, att skapa osv. Detta ställs i motsats till den reguljära undervisningen. Genom de 
första studieårens lektioner förmedlas, genom tillämpning av överföringsmodellen, en värderingsfri 
kunskap frikopplad från individens tidigare erfarenheter och tankevärld. Läraren är aktiv medan 
studenten passivt förväntas motta kunskap. Kunskapen är till sin natur absolut, dvs. omöjlig att 
ifrågasätta. Hierarkin mellan okunnig och kunnig stadfästs genom att studenten tidigt lär sig att man 
inte ska ställa frågor. Skolans svar på professionens behov rimmar illa med den verklighet som 
civilingenjören har att hantera i arbetslivet.  
 
Ek-Nilsson har i sin avhandling även undersökt hur pensionerade civilingenjörer ser på sitt yrkesliv. 
Trots ett begränsat material kan man skönja en tendens: att de som kom till utbildningen från 
enklare hem, präglade av ett skötsamhetsideal som hindrade dem från att delta i sektionslivets 
upptåg, ser tillbaka på sitt yrkesliv med viss förbittring. De tillhör den grupp som inte blivit 
befordrade till chefer. De har alltså inte ansetts ha de förmågor som en arbetsledare bör ha. Till 
saken hör att rollen som civilingenjör fram till de senaste decennierna ofta varit synonym med 
innehavet av en ledande befattning. Dessa civilingenjörer har själva svårt att se vad de gjort för fel. 
De har ju varit skötsamma. Jag menar att skolan på ett kanske omedvetet men dock förödande sätt 
svikigt sitt ansvar att utbilda hela den efterfrågade kompetensen. Även om skolan tillåter 
sektionslivet, och i vissa fall uppmuntrar det, så ger detta informella lärande en kunskap som inte 
valideras eller tas på allvar i kurserna eller inom skolan i stort.  
 
Man kan ställa sig frågan varför KTH, med flera högskolor och universitet, agerar på ovanstående 
sätt? Varför utbildar man inte hela personens kompetens utan endast en del av den. Svaret står 
enligt Ek-Nilsson (2000) att finna i vetenskapliggörandet av tekniken. Det har från 1800-talet fram 
till våra dagar pågått en strid om huruvida de tekniska ämnena till större delen är eller bör vara 
praktiska respektive teoretiska. Tidigare var det vanligt att lärare verksamma inom KTH hade 
praktisk erfarenhet från arbetslivet. Denna erfarenhet har blivit allt ovanligare vilket leder till att 
den kunskapssyn som delges på denna och liknande skolor är präglad av det strikt vetenskapliga 
perspektivet. Den vetenskapliga kunskapen prioriteras idag på bekostnad av den mer 
erfarenhetsbaserade som korresponderar mot yrkeskunnandet. 
 
Gäller ovanstående problem endast högre teknisk utbildning eller är det ett allmänt problem som 
gäller generellt för högre utbildning? För att besvara frågan refererar jag i korthet några tankar ur 
den fortsatta framställningen. Ellström (2003) menar att man i utbildningssammanhang ofta 
förväxlar teoretisk kunskap med praktisk kunskap.2 Ellström lyfter in, det kanske självklara 
argumentet, att en vetenskaplig förklaring eller tolkningen av ett fenomen väsentligen skiljer sig 
från praktikens mer situationsbundna och personligt relaterade utgångspunkter och grunder för 
handlande. 
 
Ghaye (1998), s121-123) exemplifierar detta genom att citera en lärare, som reflekterar över tiden 
när han lämnade universitet och fortsatte in i arbetslivet, med följande ord:  
 

“…very soon things started to happen which initially led me to think that something 
was very wrong with me, the children, the activities or, even worse, the whole learning 
milieu in my classroom…In short, when I appealed to theory and tried to relate it to 
what was actually going on in my classroom full of unpredictability, 
multidimensionality and simultaneity, I discovered two things. First, the theory did not 
fit my particular situation: even if I tried to force-fit it. It did not help describing my 
practice, to enable me to offer explanations for what was going on…For the first five 

                                                 
2 Detta begreppspar är inte funktionellt att använda i någon djupare mening, vilket jag får tillfälle att återkomma till. 
Reflektion kring olika idéer om kunskapens natur utgör en hörnsten i kapitel 3.     



 

 13

years of my career I had crises of confidence. All this so-called “knowledge” seemed to 
have no direct relevance to my everyday pedagogical problems...” (s.121-123) 

 
Filosofen Kjell S Johannessen menar att det yrkeskunnande som relaterar till en verksamhet/praxis 
kan delas upp i aspekterna påstående-, förtrogenhets-, färdighetskunskap. Genom aktivitet i 
verksamhet/praxis erhåller deltagarna en personlig färdighet och förstahandserfarenhet som 
relaterar till verksamhet, situation samt egen funktion. Här för jag samman Johannessens teorier 
med egna teorier om hur kunskap kan relateras till verksamhet, situation och funktion. Jag redogör 
för detta i kapitel 4 Lärprocess enligt drivhusmodell. Genom deltagande i verksamhet/praxis tar 
deltagarna också del av traditionens exempel (som andrahandserfarenhet) på ett sätt som 
överskrider den egna funktionen. Den mer vetenskapliga av de tre aspekterna, påståendekunskapen, 
är oanvändbar utan ett fundament av förtrogenhet och färdighet. Vi tolkar teorier, metoder och 
föreskrifter genom den förtrogenhet och färdighet vi har förvärvat genom att delta i en 
verksamhet/praxis. När dessa kunskapsaspekter smälter samman bildas en meningsram som 
beskriver den personliga möjligheten att agera i en viss verksamhet, situation och funktion. 
Johannesen har på senare tid vidareutvecklat sitt tredelade kunskapsbegrepp genom att inkludera 
omdöme. Denna aspekt visar sig i förmågan att inom en verksamhet, situation och i en viss funktion 
på ett intelligent sätt kunna samspela med verklighetens mångfald och kontinuerliga förändring. Se 
Johannessen (1999) eller Hammarén (2002). En stor del av den utbildning som samhället 
organiserar är tämligen entydigt fokuserat på påståendekunskap. Enligt Johannesen leder ett 
bortseende från utveckling av färdighets-, förtrogenhets- och omdömeskunskap till att tillägnandet 
av påståendekunskap begränsas. 
 
Hos Lave, J. Wenger, E. (1991/1999) och Nielsen, K. och Kvale, S. red. (1999/2000) möter vi en 
hård kritik mot att så kallade skolkunskaper automatiskt skulle ge en verklig handlingsberedskap 
inför det kommande arbetslivet. Deras slutsats är att utbildning generellt bör ske inom etablerade 
praxisgemenskaper (dvs. ute på arbetsplatser) i en lärlings/mästarform där uppgifter, ansvar och 
befogenheter ökar i takt med att den lärande utvecklar sin kompetens. Illeris (2001) ställer sig 
kritisk till deras slutsats eftersom det i en etablerad praxisgemenskap ställs krav om underordning. 
Den lärande möts där kontinuerligt av att det är så här man gör. Illeris skriver:  
 

”Om lärlingen har ett positivt förhållande till detta ”man”, dvs. till traditionen och till de 
personer som representerar den, är sannolikheten stor för att det sker ett okritiskt och 
begränsat assimilativt övertagande. Har lärlingen däremot ett negativt förhållande till 
situationen, kan det i stället skapa försvar och blockeringar…, men det kan också leda 
till ett mer konstruktivt motstånd…” (s.173) 

 
Dessutom är det svårt att tänka sig ett utbyggt mästarlärande t.ex. i de stora högteknologiska företag 
vars verksamhet ofta präglas av långt driven rationalisering. Risken är att kostnaderna för 
felhandlingar skulle bli avsevärda, menar Illeris. 
Enligt Ellström (2003) leder mästarlärandet till ett okritiskt övertagande av rutiner. Det förhindrar 
därigenom ett utvecklingsinriktat (kreativt lärande)3. Som jag ser det behöver lärlingen ett aktivt 
stöd om denne ska kunna utveckla ett kritiskt förhållningssätt till tradition och erfarenhet, vilket kan 
vara svårt att ordna i dessa sammanhang. Det som individen främst lär sig genom ett mästarlärande 
är tradition och rutin. Konsekvensen av ett utbyggt mästarlärande skulle därför, enligt mitt 
perspektiv, leda till en olycklig konservering av samhället. Vi skulle spä på obalansen mellan 
implicit (så kallad tyst kunskap) och explict kunskap, vilket skulle leda till en minskad möjlighet till 
kritisk reflektion. Individers (och olika kollektivs) utveckling av rutiner bör dock inte ses som något 
negativt i sig. Enligt Ellström (1996) ger rutiniseringen individen en kognitiv och emotionell 
                                                 
3 Ellström använder begreppet ”sociokulturellt perspektiv” istället för ”mästarlärande”. Av sammanhanget framgår det 
att han syftar på mästarlärande. Han ger sin referens till Lave & Wenger, 1991. Det sociokulturella perspektivet är dock 
bredare än så. 
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avlastning som minskar stress. Rutinen ger därmed individen ett friutrymme som kan användas till 
lärande för individ och organisation. Det paradoxala är att rutin i detta sammanhang ger 
friutrymmet att bryta med rutin. 
 
Det är en svår uppgift att på egen hand formulera/bilda handlingsinriktad teori/kunskap. Ellström 
menar att det krävs ett teoretiskt perspektiv för att toka en situation. Engeström (1987) går längre 
och menar att det krävs ett forskningsliknande arbetssätt för att nå ett utvecklingsinriktat lärande. 
Som analogi till detta visar Gustavsen, B. m.fl. (1995) att det är mycket svårt att påvisa direkta 
samband mellan utbildning och ökad produktivitet i arbetslivet. För att utbildningsinsatser ska ha en 
mätbar effekt på hur arbetet bedrivs på arbetsplatser krävs det att utbildningsinsatserna är riktade 
och i princip skräddarsydda mot en planerad organisatorisk förändring. Helst ska de kombineras 
med en forskningsaspekt.  
Ellström menar att ett erfarenhetsbaserat (informellt) lärande alltid bör gå hand i hand med ett 
formellt lärande om man ska nå ett utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet. Det omvända bör gälla. 
Ska vi nå ett utvecklingsinriktat lärande i skolan bör det formella lärandet kompletteras med ett 
erfarenhetsbaserat lärande. Det räcker inte med tillämpning. För att vi ska kunna tala om ett verkligt 
erfarenhetsbaserat lärande tror jag att den lärande måste identifiera sig med arbetslivsrelaterade 
situationer. I drivhusaktiviteten löser vi det genom att deltagarna går in i olika situationer via en roll 
till vilken visst ansvar och vissa befogenheter är kopplade. Drivhusens lärprocesser stöds av 
handledare. 
 
Är lösningen på problemet att i bred form inom ramen för alla professionsutbildningar organisera 
handledd praktik? Jag tror inte det. Den lärande som ställs inför en etablerad praktikgemenskap 
(t.ex. skola, sjukhus osv.) översköljs av outtalade traditioner som innehåller mängder av så-här-gör-
man-rutiner. Samtidigt förväntas den lärande utföra ett arbete som ska godkännas av en handledare. 
Jag vet av egen erfarenhet att nervositeten över lag är stor bland praktikanterna när handledaren är 
på plats. Inom lärarutbildningen, som jag har erfarenhet av, kan en underkänd praktik leda till att 
skolan rekommenderar studenten att avbryta sina studier och välja en annan yrkesbana. Den lärande 
får alltså inte göra fel. Som jag ser det gynnar inte situationen ett utvecklingsinriktat/kreativt 
lärande. I de fall då diskrepansen är mycket stor mellan det som lärts inom skolans väggar och hur 
yrkespraxis verkligen fungerar upplever studenten att ”inget stämmer”. Min erfarenhet säger mig att 
den studerande antigen blir väldigt kritisk mot verksamhetens/praxis sätt att fungera eller blir 
mycket kritisk mot teorin som delges inom ramen för utbildningen. Det senare kan leda över till det 
teoriförakt jag varit inne på. 
 
Vilken ställning har då erfarenhetsbaserat lärande inom den högre tekniska utbildningen? Inom 
civilingenjörsutbildningen har det tidigare varit ett krav att studerande ska ha fullgjort viss icke 
poänggivande och ej handledd praktik i yrkeslivet för att få ut examen. Detta krav är borttaget. Se 
t.ex. Praktik på tekniska utbildningar (2003). Det är svårt att säga om praktik i någon form 
tillämpas lokalt vid något program, vid något av landets lärosäten. Man kan dock konstatera att det 
inte finns någon tradition av handledd praktik inom den högre tekniska utbildningen. Som jag ser 
det är civilingenjörerna en mycket utsatt grupp vad gäller upplevelse av så kallad praktikchock vid 
inträde i yrkeslivet. Sannolikheten att en nyutexaminerad civilingenjör okritiskt imiterar sina 
kollegors beteende bör vara stor, särskilt vad gäller de förmågor som utbildningen missar att skapa 
lärprocesser för. Jag tänker främst på förmågor som är relaterade till att skapa något, att fungera i 
teamwork, att organisera verksamheter, eller leda personal. Konsekvenserna kan bli långsiktiga när 
dessa i sin tur för vidare traditionen med orden: så här har vi alltid gjort. Detta leder i 
förlängningen till ett teoriförakt.  
 
När jag genomgick min civilingenjörsutbildning i slutet av 80-talet fick vi studenter ofta höra att det 
tog ett par år för en civilingenjör att bli så varm i kläderna att denna kunde göra rätt för sin lön. 
Situationen på dagens arbetsmarknad tror jag inte tillåter denna startsträcka. Frågan är också om 
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detta resterande lärande av mer praktiskt orienterad natur helt kan/bör hänskjutas till kommande 
arbetsgivares ansvar.  
 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang finner jag det rimligt att en professionsinriktad 
utbildning bör utgöras av en kombination av ämnesstudier och ett erfarenhetsbaserat lärande som 
direkt är kopplat till en yrkesrelaterad roll. Handledd praktik i arbetslivet är en form, deltagande i 
drivhusaktivitet är en annan. I växelverkan mellan ämnesstudier och praktik bör den lärandes 
metakognition stimuleras för att denne ska upptäcka hur teori och praktik hänger samman när det 
gäller verksamhet, roll, situation, problem, handlingsalternativ och tolkning (teoretisk).   
 
Kritiken mot utbildningens tämligen låga grad av anpassning mot arbetslivets kompetensbehov kan 
också riktas mot forskningen. 

Hur stödjer forskningen arbetslivet? 
Vi kan idag se att det sker en radikal omstrukturering av forskningslandskapet. Forskning sker inte 
längre exklusivt inom akademin. Den sker även utanför, i pluralistiska former där 
samverkanskonstellationer mellan olika aktörer spelar en viktig roll. Två viktiga förutsättningar som 
möjliggjort utvecklingen är dels dagens höga utbildningsnivå samt de nya kommunikationsformer 
som vuxit fram i den nya ekonomins kölvatten. Gibbons m.fl. (1994/2000) delar in dagens 
forskning i två huvud typer: Mode 1-forskning respektive Mode 2-forskning.  
 
Mode 1-forskning är inomvetenskaplig. Här möter vi allt från paradigmatiskt utvecklad 
naturvetenskap, så som Kuhn (1970/1997) beskriver den, till mer löst sammanhållna diskurser inom 
t.ex. socialvetenskap eller humaniora. Ansatser, metoder och kunskapssyn varierar men alla har de, 
enligt Gibbons, ett viktigt drag gemensamt: -att fältet i princip självt bestämmer åt vilket håll det 
ska utvecklas. En konsekvens av det är att ”samverkan med omgivande samhälle” kan sägas följa 
logiken: forskning först, utbildning sedan, först därefter tillämpning. Organiseringen präglas av en 
hierarkisk ordning och arbetet sker i en institutionaliserad form. Teorigenereringen är ofta 
individuell medan kvalitetskontrollen sköts kollektivt av fältet. Intresset är främst teoretiskt och 
målet är långsiktig teorigenerering där man strävar efter generaliserbarhet. Sällan görs någon 
relevanskontroll gentemot omgivande samhälle.  
 
Mode-2-forskning kan karaktäriseras som mångvetenskaplig i samverkan med praktiker. Genom 
ansatsen strävar man ofta mot att skapa jämlika förhållanden mellan ingående aktörer. Processen 
styrs av en problemorientering där arbetssätten är flexibla. Förhållandet till praktiken är inte 
distanserat (som i Mode 1) utan grundar sig i en interaktivitet och ett samagerande mellan praktiker 
och forskare. Målet med kunskapsbildningen är praktisk användbarhet vilket leder till en 
kunskapsproduktion som ofta är kontextuellt bunden. Gibbons understryker, och detta anser jag är 
viktigt, att Mode-2-forskning inte kan existera utan Mode-1-forskning.   
 
Enligt min uppfattning förklarar Castells (2000) idéer om nätverkssamhället varför och hur ett nytt 
forskningslandskapet växer fram. Nätverksekonomin präglas enligt Castell av tre grundläggande 
egenskaper: den är informationell, dvs. förmågan att skapa kunskap, behandla/hantera information 
är bestämmande för produktiviteten i alla slags ekonomiska enheter, den är global på det sättet att 
alla verksamheter som vetenskap, handel, företagande påverkas tämligen direkt av globala 
förändringar, den är nätverksorganiserad, dvs. företag och andra enheter knyter sig samman kring 
nätbaserade affärsprojekt som är tidsbestämda. Företagen i sig är inte längre enheten i 
produktionsprocessen det är istället projektet. 
 
Castells bild av samhällsutvecklingen är inte särskilt ljus. Fram tonar bilden av ett uppdelat 
samhälle där den självprogrammerande arbetskraften, som hela tiden kan ställa om sin kompetens 
när behov förändras, är den enda som egentligen behövs och efterfrågas. Den generiska 
arbetskraften är däremot utbytbar och umbärlig. Den konkurrerar med både maskiner och 
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okvalificerad arbetskraft från hela världen. Castells bild av nätverkssamhället bör ses som en 
idealtyp, dvs. inte som något i dag verkligt existerande utan som en pol vilken vi idag befinner oss i 
rörelse mot. Modellen begripliggör varför individer och grupper inom näringsliv och samhälle söker 
en nära relation till forskningen. Akademin vill ha resurser för att bedriva forskning och välkomnar 
tillförsel av kapital. Företagen och offentlig sektor är dock huvudsakligen intresserade av handlings- 
och utvecklingsinriktade kunskap som direkt går att omsätta i produktion. Här finner vi en tydlig 
motsättning. Universitet och högskolor har långsiktiga mål kring sin teorigenerering men till det är 
resurserna begränsade.  
 
Det finns dock krafter som arbetar för att upplösa systemets asymmetri. Med förhoppning om en 
jämlik kunskapsbildning som bygger på ett kunskapande med näringsliv, samhälle och universitet 
som lika aktiva parter skriver Lennart Svensson (2000) på följande vis:          
 

”Intresset för forskning växer snabbt i företag, förvaltningar, organisationer och 
myndigheter och politiska församlingar. Men det är inte den ämnesstyrda, akademiska 
forskningen som efterfrågas, utan något nytt: en problemorienterad ansats som ger 
användbar kunskap, ett mångvetenskapligt angreppssätt och en interaktiv 
forskningsmetod som möjliggör inflytande över forskningsprocessen.”  

 
Citatet är hämtat ur inledningen till antologin Interaktiv forskning –för utveckling av teori och 
praktik. Bidragen är hämtade från HSS-konferensen (Högskolor och Samhälle i Samverkan) 2001. 
Konferensen fokuserar tredje uppgiften (samverkan) och bokförfattarna vill genom antologin ge en 
bred röst om dagens villkor för utvecklingsinriktad forskning. Genom antologin vill man lyfta fram 
ett alternativ till den traditionella aktionsforskningen som man menar: ”…har sina brister - i forma 
av kortsiktighet, lokal bundenhet, svag teorianknytning, brist på kritisk distans mm. Aktionen tar 
lätt överhanden över forskningen.”(Svensson, 2002) 
 
Den interaktiva forskningen ska liksom aktionsforskningen fungera utvecklingsinriktat i ett nära 
samspel med berörda praktiker men behålla ett kritiskt perspektiv och ambitionen ska vara att bidra 
till en långsiktig teoriutveckling. Den kanske viktigaste ingrediensen i den interaktiva forskningen 
är för respektive parter att, under resans gång, finna och utmejsla sina roller. Dessa ska inte vara 
lika som det fallet kan bli aktionsforskningen. Båda rollerna äger problemen tillsammans men i 
problemformuleringen förväntas praktikerna ha en mer aktiv roll, medan i den dokumenterande och 
presenterande förväntas forskarna ha en mer aktiv roll. Genomförande överlämnas till praktikerna. 
Forskarna har sin främsta roll i att facilitera lärprocesserna. Svensson citerar Erki Eskola med orden 
”inget är så teoretiskt som en god praktik”. Citatet fungerar naturligtvis som en markering genemot 
den tidige aktionsforskaren Kurt Lewins ord ”inget är så praktiskt som en god teori”. Genom att 
realisera ömsesidiga relationer mellan praktiker och forskare där båda är aktiva i 
kunskapsbildningen vill man utveckla teoretisk insiktsfull (dvs. kritisk) samt praktisk kunskap.  
 
Gibbons m.fl. (1994/2000) avslutar sin bok med följande fråga“Is Mode 2 likely to increase world 
inequalities?” De besvarar själva frågan med följande ord:  
 
”Yes. There will be an increase of world inequalities in terms of terms of access to and use the 
results of scientific and technological activity. Even if Mode 2 knowledge production is more 
globally dispersed, its economic benefits will be disproportioned by rich countries and those who 
are able to participate.” (*s.165-166) 
 
Den dystra slutsatsen är analog med Castells syn på den självprogrammerade respektive generiska 
arbetskraften. I den globaliserade ekonomin där gränserna löses upp mellan människor, discipliner, 
organisationer och institutioner är tryggheten borta. I ”Universities and the Global Knowledge 
Economy” (Etzkowitz m.fl., 1997) dras riktlinjerna upp för Triple Helix –modellen som tar sin 



 

 17

utgångspunkt bland annat i resonemangen kring Mode 2. Författarna urskiljer tre aktörer: 
universiteten, industrin och politiken. Modellen tar sin utgångspunkt i relationen mellan de tre 
aktörerna. Modellen tycks ha haft ett stort idéinflytande inte minst i Sverige där forskningsrådet 
VINNOVA har gjort en storsatsning kring utvecklingen av regionala Innovationssystem. Enligt 
Edquist (2000) bör innovationssystem som begrepp betraktat ses i en vid bemärkelse. Han menar att 
innovationer dels utvecklas inom det formella FoU-systemet dels utanför i sammanhang som 
präglas av ett annat lärande, t.ex.:  
 

”…learning-by-doing, learning-by-using och learning-by-interacting. Dessutom är 
teknologier något som inte bara utvecklas utan de sprids och används också. De 
förändras även under dessa processer. Samtliga dessa tillkommande faktorer ingår i 
innovationssystemet, men inte i ett FoU-system.” 

 
Det är tydligt att man idag genom satsningar på regionala innovationssystem söker helt nya 
funktioner för universiteten samt att dessa dras med i en kommersiell konkurrens som hotar att 
eliminera forskningens mer explorativa sidor. Det handlar att gå från kunskap till kapital, 
”Capitalizing Knowledge”; vilket är titeln på Etzkowitz m.fl. (1998) uppföljare till ”Universities 
and the Global Knowledge Economy”. Här står det entreprenöriella universitetet i centrum och dess 
samarbete med industri. Etzkowitz lyfter fram möjligheten att dessa universitet kan bli 
självförsörjande, i alla fall till en väsentlig del. Etzkowitz menar att detta kan realiseras genom att 
finna olika finansiella arrangemang mellan akademi och industri där universiteten tjänar pengar på 
den kunskap (de innovationer) som utvecklats inom akademin men används i industrin. 
Universitetens betydelse för att stötta små innovativa nystartade företag lyfts fram i sammanhanget. 
Genom detta perspektiv möter vi en kunskapssyn nära överföringsmodellen där det normativa 
inslaget är stort. Det följer en tekniskt rationell logik med teori först, praktik sedan. Företagens 
verksamhet reduceras till tillämpning när akademi förväntas stå för innovationerna.  
 
Jürgen Habermas talar om tre olika kunskapsstyrande intressen: Det tekniska kunskapsintresset 
härstammar ur människans intresse av att behärska naturen för att kunna tillfredsställa sina behov. 
Det yttrar sig i vetenskaplig form som orsaksförklarande vetenskaper samt i orsakskontrollerande 
teknologi. Det praktiska kunskapsintresset kommer av människans beroende av gemensam 
handling. Det yttrar sig som språket samt i vetenskaplig form som förstående hermeneutiska 
vetenskaper. Det frigörande kunskapsintresset utgår från människans behov att frigöra sig från olika 
ideologiska bindningar genom kritisk reflektion. Där det gäller våra handlingar har vi ett val mellan 
att använda det tekniska respektive det praktiska kunskapsintresset. En viktig uppgift är att verka 
för en balans mellan kontroll (det tekniska) och förståelse (det praktiska). Se Skirbekk och Gilje 
(1995, s739-745). Genom en ensidig betoning på Triple Helix-modellen ser jag en fara i att det 
tekniska intresset helt tar över, att ingen plats ges till det praktiska respektive frigörande intresset. 
 
Akademin vill ha resurser för att bedriva forskning och välkomnar tillförsel av kapital. Företagen 
och offentlig sektor är dock huvudsakligen intresserade av handlings- och utvecklingsinriktade 
kunskap som direkt går att omsätta i produktion. Här finner vi en tydlig motsättning. Universitet 
och högskolor har långsiktiga mål kring sin teorigenerering men till det är resurserna begränsade.  

Är Mode 1 och Mode 2 forskningspolitisk retorik snarare än tillämpad forskningspraktik?  
Vi kan tydligt se att en omstrukturering av forskningslandskapet skett vad gäller det ekonomiska 
och formellt organisatoriska planet. Dock torde det ta lång tid innan verksamma aktörer i sitt 
vardagliga handlande börjar agera på ett ”nytt” sätt. Det vill säga på ett sätt mer avpassat för 
samverkan mellan Mode 1- och Mode 2, och där Mode 2 utgör ett naturligt inslag inom de flesta 
vetenskapliga fälten. Man kan t.ex. på nationell nivå styra medlen till forskning på nya sätt som 
t.ex. gynnar Mode 2-forskning. Det har man också gjort. Detta resulterar i nya samverkansavtal 
mellan företag och forskningsenheter, samverkan mellan olika lärosäten, discipliner osv. För att 
forskares vardagliga agerande ska förändras i grunden måste dock mängder av rutiner, tysta 
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kunskaper ifrågasättas. Så vitt jag kan se gäller fortfarande överföringsmodellen som överordnad 
kommunikationsform mellan akademi och praktik. Verklig dialog tycks höra till undantagen. 
 
För att omstrukturering ska bli ett faktum krävs det att forskarna forskar på ett nytt sätt, att de 
utbildar och samverkar med andra aktörer på ett nytt sätt. Dessutom måste nya aktörer träda in som 
aktiva deltagare i forskningen. I samtal med erfarna forskare och forskningsadministratörer 
angående hur samverkan mellan akademi ter sig på ett generellt plan växer följande bild fram:  
 
Det händer att företagsanknuten forskning i vissa fall är reducerad till en fråga om bokföring. 
Företagskoppling måste ofta finnas med, annars beviljas inte akademin medel av forskningsråden. 
Om man vill fortsätta att vara kritisk, kan man säga att företagens intresse av att delta i 
forskningssammanhang ibland ytterst handlar om att skaffa sig ett strå i hatten, dvs. att intresset kan 
hänföras till en fråga om marknadsföring. Detta tycks dock ha varit vanligare förr, vilket talar för att 
en viss förändring skett. Så kallande teknikintensiva företag är i flera fall beroende av ett 
kontinuerligt nära samröre med akademin, genom vilket man får hjälp med vissa specifika problem. 
Detta kan jämföras med en slags avancerad konsulttjänst. Akademin anlitas i de fall där efterfrågad 
teknologi inte existerar som en relativt ”färdig” lösning. Ett motiv för företagen att hålla sig med 
industridoktorander kan vara att rekrytera och utbilda personal för att leda framtida 
utvecklingsarbete vid företaget. I vissa fall tycks forskarutbildningen ses som en karriärväg uppåt i 
hierarkin inom företaget. När det gäller utvecklingsenheter inom teknikintensiva företag kan detta 
vara logiskt på ett sätt: förr innebar en civilingenjörsexamen relativt automatiskt att innehavaren 
sattes på en ledande befattning, där denne basade över personal med lägre teknisk examen (om dem 
ens hade någon alls). Inom många tekniska företags utvecklingsenheter har flertalet en 
civilingenjörsexamen. Den som ska leda förväntas då ha en högre examen. Jag har ett tämligen 
svagt empiriskt underlag för att säga detta, men det tycks vara vanligt att industridoktoranderna 
slutar forska när de är ”färdigdisputerade”. Det torde rimma dåligt mot målen för en 
forskarutbildning. Det tyder, om det är sant, på att vi i verkligheten har en mycket svag 
företagsanknytning inom forskning, trots att ekonomiska medel delas mellan företag och akademin. 
Kanske kan inte företagen få hjälp med kunskapsbildning kring de frågor som de upplever som 
mest aktuella. Akademin har många relationer till storföretag men få till mindre företag. 
Storföretagen har ofta avdelningar inom sin organisation som matchar akademins 
discipliner/ämnen. Detta underlättar samarbeten. Det gör företagen till goda beställare av viss 
forskning. Små företag har inte denna möjlighet. De skulle troligen ha större nytta av en integrativ 
forskning som knyter samman olika discipliner i handlingsinriktad teoribildning. 
 
Även om ovanstående bild inte kan sägas gälla generellt så antyder det att vi har en tydlig skillnad 
mellan tillämpad retorik respektive praktik. Jag välkomnar insatser för att utreda denna fråga.  
 
Den tekniska forskningen följer, med vissa undantag, den rationellt tekniska modellen med 
utveckling av teori inom akademi och tillämpning av teori utanför akademi. Omsvängningen i 
forskningslandskapet underlättar dock för kritiker att göra sin röst hörd, även i inomvetenskapliga 
sammanhang. Ett exempel, taget ur mängden, är det där Bylund m.fl. (2003) hävdar att flertalet 
produktutvecklingsmetoder som utvecklats inom Design Research knappast är användbara i verkliga 
sammanhang. Detta måste tolkas som en mycket allvarlig kritik riktat mot paradigmets 
forskningsansats och dess resultat som helhet eftersom själva syftet med forskning i ämnet Design 
Research är att hjälpa praktiken att produktutveckla på mer effektiva sätt. Bylund m.fl. hävdar att 
problemets kärna är att verklighetens komplexitet vida överstiger de begränsningar som görs då 
modellerna utvecklas och utvärderas i akademins laboratorier. De menar att om vi verkligen vill 
finna fungerande modeller så måste dessa utvecklas i anslutning till, och i nära samarbete med, de 
verksamheter som de är tänkta för. Detta ställer alltså krav på en fokusering av universitetets tredje 
uppgift, samverkan. Inte som något fristående, frikopplat från forskning och utbildning, utan som en 
integrering av alla tre uppgifterna. Alltför ofta har samverkansuppgiften setts som skyldigheten att 
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sprida information om akademins verksamhet. I många sammanhang sköts den av för uppgiften 
speciellt avdelad personal.  
 
Det som ovanstående diskussioner om utbildning och forskning kokar ned till är hur relationen 
mellan teori och praktik fungerar och kan utvecklas. Resonemangen kring denna relation fördjupas i 
kapitlet Lärande och kunskap där dessa behandlas i förhållande till profession. Detta område kan 
sägas löpa som en röd tråd genom hela framställningen. Ovanstående resonemang syftar till att 
ringa in de problem som drivhusmodellen förväntas ”lösa”. Dessa problem sammanfaller i hög grad 
med de problem som Luleå tekniska universitet vill lösa genom sin pågående förändringsprocess. 

1.2 Teoretisk tolkningsram 
I kapitel 1.1 har jag redogjort för en del av de problem kring utbildning, forskning och som 
drivhusmodellen syftar till att lösa på ett tillfredställande sätt. Mina initiala forskningsfrågor såg 
länge ut på ungefär följande vis: Kan vi genom en välbetänkt organisatorisk integration av 
universitetets tre huvuduppgifter nå väsentliga synergieffekter som samtidigt leder till förbättrat 
utförande av utbildning, forskning och samverkan betraktade var för sig? Om ja, hur då? Trots att 
dessa frågor är högst relevanta för flertalet verksamma i inom universitet och högskola, liksom för 
samhället i stort, så utgör de inga bra forskningsfrågor. Problemet med dessa frågor, som 
forskningsfrågor betraktade, är att de inte ger några ledtrådar om vad som bör göras i 
forskningshänseende, dvs. vad som ska studeras, vilka data som bör insamlas osv. När frågorna 
formulerades, var jag tämligen inspirerad av aktionsforskning och inom detta fält är frågetypen 
”How can we improve...” vanliga. Ovanstående frågor utgör en variant på det temat. Frågorna 
kvarstår på en övergripande nivå, men har nu till funktion att ringa in problemställningen. 

Är det rimligt att använda modellbegreppet när man talar om drivhus som idé?  
När man talar om hur drivhusen fungerar i praktiken är det rimligt att använda begreppen 
verksamhet/praxis för att klargöra vad som åsyftas. När man istället talar om tankar, idéer, teorier 
osv. kring drivhus är det rimligt att tala om drivhusmodellen. Nationalencyklopedins (2003) 
definition4 av modellbegreppet lyder på följande vis: 
 

”…i vetenskaplig bemärkelse vanligen detsamma som en representation av ett 
fenomen…Med en vetenskaplig modell, t.ex. en atommodell, avser man emellertid 
vanligen en abstrakt modell, dvs. en mängd tänkta entiteter med vissa postulerade 
egenskaper beskrivna i en teori…Under förutsättning att modellen och verkligheten 
tillräckligt liknar varandra i relevanta avseenden kan man genom att studera modellen 
även lära känna det verkliga fenomenet. Att konstruera en abstrakt vetenskaplig modell 
för ett fenomen är alltså i stort sett detsamma som att ställa upp en teori om fenomenet. 
I den mån det här finns någon betydelseskillnad består den i att man genom att tala om 
modeller framhäver att det är frågan om en kanske förenklad representation av 
fenomenet, och att man därför inte gör anspråk på att ge en helt riktig bild av 
verkligheten.” 
 

Filosofen Bengt Molander (1988/1998) gör följande definition av begreppet:  
 

”Ordet modell används i en mångfald betydelser…En möjlig innebörd är ”en förenklad 
bild av verkligheten eller vissa aspekter av den”. Det är då en begreppslig ram inom 
vilken man gjort en förenklad teori. Teorin syftar bara till att träffa vissa drag i 
verkligheten utan att göra anspråk på att verkligheten är sådan som teorin utsäger…Om 
man…talar om en förklaringsmodell avser man att ge vissa villkor som avgränsar en 

                                                 
4 Valet av källa motiveras av att det här är väsentligt att finna en allmän tolkning av begreppet. Den fråga jag söker svar 
på lyder: kan ”drivhusmodellen” oavsett disciplinär tillhörighet betraktas som en modell? Enligt den fortsatta analysen 
är svaret ja. 
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idealtyp från andra. ”Ideal” i renodlad form, som kanske inte återfinns i verkligheten. 
Det finns också en dragning mot normativt ideal, något eftersträvansvärt. Ge eller att 
göra en modell kan också betyda att i artificiell form reproducera ett skeende ett föremål 
så att vissa väsentliga likheter med verkligheten bibehålls. (s. 161,162)  

 
Verksamhet/praxis (drivhusen inklusive arena) existerar sedan ett år tillbaka som praktik. De 
teorierna om verksamheten/praxis som förs fram i denna studie ger en viss representation av hur 
drivhusen är. Primärt syftar teorierna dock till att beskriva hur verksamheten/praxis bör vara. 
Teorierna har därmed en dragning mot det som Molander kallar ”normativt ideal”. Eftersom 
teorierna syftar till att ge en holistisk bild av hur verksamhet/praxis bör vara (och är) så finner jag 
att modellbegreppet är relevant. Drivhusmodellen beskriver primärt en idealbild av framtidsvillkor, 
dvs. det man kan kalla för en framtidsteori.  

Vilka aspekter framträder då verksamhet/praxis och drivhusmodell betraktas tillsammans? 
För att närma mig det ställer jag mig följande fråga: vilka är de forskningsfrågor som studien avser 
att besvara? Den frågan har att göra med vad som ska studeras, dvs. vilka fenomen vi har att göra 
med. Drivhusmodellen utvecklas inom Arena itf och de fyra drivhus som arenan startat. Dessa 
organisatoriska enheter utgör tillsammans verksamheten eller den praxis inom vilken drivhusen 
utvecklas och drivs. Man kan se utvecklingsprojektet på tre nivåer: verksamheten/praxis, 
drivhusmodellen och verksamhetsrelaterad teori. Den verksamhetsrelaterade teorin består i 
huvudsak av situationsobunden teori som hämtas från forskningsfält med relevans för 
drivhusmodellen. Drivhusmodellen innehåller styrdokument för handling i verksamhet/praxis 
samtidigt som den innehåller valda delar från den verksamhetsrelaterade teorin. Drivhusmodellen 
består därför av både situationsrelaterad och situationsobunden kunskap. Verksamheten/praxis är 
naturligtvis i sig situationsrelaterad. Drivhusmodellen agerar därmed förbindelsemodell mellan 
verksamhetsrelaterad teori och verksamhet/praxis, dvs. mellan situationsobunden kunskap och 
situationsobunden kunskap. Med andra ord fungerar drivhusmodellen här som en förbindelselänk 
mellan praktik och teori.  
 
På en övergripande nivå finner vi två relationer av överordnat intresse: 1) relationen mellan 
verksamhet/praxis och drivhusmodellen, 2) relationen mellan drivhusmodell och 
verksamhetsrelaterad teori. Drivhusmodellen går dock i sin tur att dela upp i tre delar: 1) formell 
modell (officiella styrdokument, förklarande dokument osv.), 2) preskriptiv modell (önskemodell) 
och 3) informell modell (deltagarnas föreställningar om arena och drivhus). Med denna uppdelning 
tillkommer nya intressanta relationer som t.ex. mellan informell modell och verksamhet/praxis, 
informell modell och formell modell, formell modell och verksamhetsrelaterad teori osv. 
 
Människor som ingår i en verksamhet beter sig eller pratar på ett sätt som är beroende av 
verksamhetens historia. Efterhand har det i anslutning till drift och utveckling av arena itf. och 
drivhusen utvecklats ett praktiskt, handlingsinriktat och funktionellt språkspel.5 Det har uppstått ur 
det kollektiva behovet av att kunna uttrycka sig precist kring verksamheten. Vissa begrepp har 
importerats till verksamheten men successivt under dialogens gång kommit att ges nya innebörder, 
som t.ex. arena och drivhus. Men även helt nya begrepp har uppstått, som t.ex. rollprofiler och 
behovsbad osv. Begreppet behovsbad saknar i skrivandes stund, så vitt jag förstår, helt betydelse 
utanför verksamheten. Dock har det ett mycket centralt förklaringsvärde inom verksamheten. Att 
detta språkspel är tämligen avancerat märks genom att det blivit svårt för nytillkomna i processen 
att förstå vad avhandlas på verksamhetsspecifika möten. Det jag vill komma till är verksamheten 
följer en logik som återspeglas i verksamhetens dialoger. Man kan faktiskt säga att språket är en del 
                                                 
5 språkspel, eng. language game, ty. Sprachspiel, språklig verksamhet betraktad som spel och med ett sådants regler. 
Begreppet infördes av Wittgenstein som ett led i dennes strävan att återföra språklig betydelse på språkanvändning. 
Språkliga uttryck får sin betydelse genom sin användning i olika språkspel, som i sin tur är inbäddade i olika sociala 
verksamheter eller livsformer. Enligt Wittgenstein kan filosofiska problem lösas genom att ett ord återbördas från den 
filosofiska diskussionen till ett språkspel där det hör hemma (Nationalencylopedin, 2003). 
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av själva drivhusmodellen. Det sätt man avhandlar vissa frågor är avgörande för hur rutinproblem 
såväl som helt nya problem löses. Idag löses komplicerade problem på ett både bättre och snabbare 
sätt än tidigare. Detta beror till en del på att själva språkspelet utvecklats.  
 
I denna studie intresserar jag mig inte för vem som säger vad. Det jag intresserar mig för utanför 
vad vi (jag ingår också i denna verksamhet) tillsammans säger eller tänker om något i relation till 
verksamheten. Genom att lägga dialogen i dagen blottas verksamhetens logik. Verksamhetens logik 
skvallrar om vilka teorier som har något att göra med verksamheten, samt på vilket sätt teorierna är 
kopplade till den.  

Kan drivhusmodellen betraktas som en innovation (och teknologi)?  
Hur kan man då se på drivhusmodellen som fenomen betraktat? Vad är det för någonting? Everett 
M. Rogers är författare till standardverket Diffusions of innovation, som utkom i sin fjärde upplaga 
år 1995. Här granskas, ifrågasätts och syntetiseras diffusion research från fältets tidiga insatser i 
början av 1940-talet inom jordbruksutveckling, till utvecklingsprojekt i tredje världen, 
utbildningsutveckling, hälsoutveckling och vidare mot organisationsutveckling och implementering 
av informations- och kommunikationsteknologi på 1980- och 1990-talen. Målsättningen med detta 
fält är att öka förståelsen kring hur innovationer utvecklas, sprids, implementeras, modifieras osv. 
Rogers (1995) definierar vad en innovation är med följande ord: 
 

“An innovation is an idea, practice, or object that is perceived as new by an individual 
or other unit of adoption. It matters little, so far as human behavior is concern, whether 
or not an idea is objectively new as measured by the individual determines his or her 
reaction to it. If the idea seems new to the individual, it is an innovation” (s11)… 
 

Mot bakgrund av Rodgers definition kan drivhusmodellen alltså betraktas som en innovation. En 
delmängd av innovationerna utgörs av det som Rogers kallar för en teknologi (technology). Rogers 
gör följande definition av begreppet: 
 

”A Technology is a design for instrumental action that reduces the uncertainty in the 
cause-effect relationships involved in achieving a desired outcome.” (Rogers 1995, s35)  

 
Kan drivhusmodellen ses som ett redskap för instrumentell handling med syftet att minska 
osäkerheten i de kasuala samband som präglar verksamhetens strävan att uppnå önskade 
utbildnings-, forsknings- och utbildningsmål? En teknologisk innovation har alltid en hårdvaru- 
respektive en mjukvarusida. Lite förenklat kan man säga att hårdvaran är själva redskapet medan 
mjukvaran utgörs av den information som gör att vi kan ta till oss teknologin och använda den. 
Mjukvaruinformationen svarar mot frågor som: ”Vad är innovationen? Hur fungerar den? och 
varför fungerar den? Information i anslutning till tekniska innovationer handlar också om 
utvärderingen av teknologin och svarar på två frågor: Vilka är innovationens konsekvenser samt 
vilka är dess fördelar respektive nackdelar i en situation. De innovationer som saknar hårdvarusida 
(t.ex. politiska ideologier, religiösa idéer) är ofta svårare att observera och har generellt sett en 
långsammare spridning. Sådana innovationer har sällan studerats inom Diffusion Research. (Se 
Rogers s.13, 14). Vid första anblicken kanske drivhusmodellen framstår som en helt 
mjukvarubaserad innovation, eftersom innovationen inte innehåller någon fysisk del. De 
styrdokument som vuxit fram i anslutning till arena och drivhusutveckling betraktar jag som 
hårdvara. Arbetssätten kan ses som konkreta redskap som kan användas i en sorts instrumentell 
hantering av vissa problem.  
 
Drivhusmodellen kan alltså ses som en teknisk innovation som består av både hårdvara och 
mjukvara. Med modellen hoppas vi, som utvecklar den, att LTU ska minska sin osäkerhet kring 
utfallet av de tre uppgifterna. Detta är ingen studie inom Diffusion Research men jag kommer att 
låna perspektiv och begrepp från diskursen när jag analyserar modellen. 
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Hur kan man se på interaktionen mellan innovation/teknologi och organisation? 
Rogers definierar diffusion på följande sätt:  

 
“Diffusion is the process by which an innovation is communicated through certain 
channels over time among the members of a social system. Diffusion is a special type of 
communication concerned with the spread of messages that are perceived as new ideas. 
(s.35) 

 
En stor del av Diffusion Research handlar om hur innovationer sprids bland individer. När det 
gäller Educational Innovations (jag översätter till utbildningsinnovationer) sker dessa ofta 
inom en tämligen vid kontext och här ser förloppen helt annorlunda ut. Man talar då tala om 
innovationer inom organisationer. Forskning inom fältet visar att större organisationer, om de 
präglas av decentralisering, generellt är mera innovationsbenägna än små. I organisationer där 
medlemmarna har hög kompetens är det vanligare än i andra organisationer att medlemmarna 
tänker ut och föreslår olika innovationer. Samtidigt är det ofta svårt att nå konsensus kring 
implementering i dessa organisationer (Rogers, 1995, s.379,380). Under 1980 och 1990-talet 
exploderar forskningen kring organisationsutveckling. Detta gäller i synnerhet 
organisationsutveckling i anslutning till implementering av olika IKT-verktyg6. 
Organisationsutvecklingen och teknologiutvecklingen har kommit att studeras parallellt. 
Tidigare var det vanligt att man såg teknologi som en yttre, objektiv kraft som fördes in i en 
organisation vilket resulterade i en förändring på organisationen. Senare forskning visar en 
annan bild. Det blir tydligt när man studerar implementeringen av olika IKT-verktyg. 
Eftersom dessa sällan är helt färdiga sker ofta många förändringar under själva 
implementeringsfasen. Sättet att arbeta i organisationen förändras med nya verktyg. På grund 
av förändringarna i implementeringsfasen pågår därför en växelverkan mellan innovation och 
organisation. För mig framträder teknologi som något som är socialt konstruerat. Därmed 
framstår bilden av den teknologiska innovationen som en produkt av mänsklig interaktion. I 
förlängningen kan vi se teknologin som en mediering av aktörernas och organisationernas 
kunskap. Wanda Orlikowski (1992) skriver: 
 

“The ongoing interaction of technology with organizations must be understood 
dialectically, as involving reciprocal causation, where the specific institutional context 
and the actions of knowledgeable, reflexive humans always mediate the relationship.” 
(s.423) 

 
Bland annat beroende på vilken organisation respektive vilken innovation vi har att göra med sker 
olika processer. Rogers (1995) skriver:  
 

”Perhaps the general point here is that much innovation occurs when people talk, when 
information is exchanged about needs and wants versus possible technological 
solutions.” (s. 137) 

 
I vissa fall, som med drivhusmodellen, finns det bara ett embryo till innovation när processen 
startar. Slutprodukten är då helt beroende av den ömsesidiga dialektiken mellan teknologi och 
organisation (inklusive enskilda individer).  
 
Tyre and Orlikowski (1994) menar att man endast under ett kort ”window of opportunity” har 
möjlighet att utforska och förändra en innovation. Med växande erfarenhet (genom 
användning) blir innovationen snabbt rutiniserad, och ingår därefter som en dold del av 
                                                 
6 Förkortningen IKT står för ”informations- och kommunikationsteknologi och är ett sammanfört begrepp för 
informationsteknologi respektive och kommunikationsteknologi (jämföra med engelskans ”Communication 
Technology”).  
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organisationens struktur. Efter det är det svårt att gå in och ändra i innovationen. Om 
uppseendeväckande händelser inträffar eller användarna gör särskilda upptäckter kan dessa 
förhållanden utlösa att aktörerna ifrågasätter procedurer och processer. Efterföljande 
förändringar sker dock på ett tillfälligt och kortvarigt vis. Tyre och Orlikowski (1994) skriver: 
 

“We have called the initial period following installation a window of opportunity. It is a 
window in the sense that, for a time, user can view the new technology as a distinct 
artifact. Initial experiences yield insights about the technology and its relationships to 
the context of use. Later users´ views are obscured by integration of technology into a 
complex production system, and by habitual behaviors that sustain it. The initial period 
also represents a window because during this time users (often assisted by technological 
experts) can reach into the technology to change it. Once the new technology is 
assimilated into the larger production process, change threatens to disrupt the work.” 
(s.114)    

 
Utvecklingen av drivhusmodellen kan självklart inte rakt av jämföras med implementeringen 
av relativt färdiga IKT-verktyg, vilket är det som Tyre och Orlikowski studerar. Trots det 
säger Tyres och Orlikowskis påståenden oss något väsentligt om utveckling/implementering 
av innovationer inom en organisation: nämligen att de provisoriska lösningar som görs 
riskerar att permanentas på grund av organisationens tendens till rutinisering. Senare i denna 
framställning kommer jag gå in på hur ett implicit lärande kan ske relativt fristående från ett 
mer explicit, kritiskt reflekterande lärande. Den kunskap som växer fram här tar sig ofta 
uttryck i olika rutiner. Dessa har sedan en förmåga att spridas inom en organisation och 
mellan olika organisationer. Inom arena och drivhus är vi tvungna att kontinuerligt använda 
provisoriska lösningar eftersom verksamheten ständigt är i drift. De provisoriska lösningarna 
hålls öppna för senare förändring genom att problemen som ska lösas beskrivs liksom idén 
bakom den provisoriska lösningen. Denna typ av beskrivning av problem och lösning 
återfinns i dokumentationen av drivhusworkshoparna.7 Genom denna dokumentation kan 
lösningarna återgranskas i skenet av en senare kunskapsutveckling. 
Enligt Rogers kan man generellt betrakta en innovationsutveckling inom en organisation på 
följande sätt:  
 

                                                 
7 Av utrymmesskäl har jag valt att inte bilägga dokumentationen. Jag hänvisar till Arena innovativ teknik och 
företagandes hemsida där den är inlagd. Hemsidans ska ändras. Länk till arenan finns dock på Luleå tekniska 
universitets hemsida: http://www.luth.se/. 
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Figur 1.1. (Rogers, 1995, s.392): 
 
Beroende av processens karaktär kan fasernas ordning vara omkastad. Rogers öppnar också för 
möjligheten att vissa faser kanske inte uppträder. Bakom ovanstående modell, som helhet betraktad, 
vilar dock ett antal viktiga antaganden som påverkar modellens tillämpbarhet: För det första 
förutsätter modellen att organisationen har tillgång till en marknad där ett antal ”nästan färdiga 
innovationer” söker en köpare/tillämpning. För det andra förutsätter modellen att organisationen 
upptäcker viktiga problem och att dessa samlas i en slags behovsanalys. För det tredje förutsätter 
modellen att organisationen kan agera som en slags objektiv köpare och matcha behov mot 
innovation, dvs. att organisationen på ett tydligt sätt kan hålla isär innovation och behov. För det 
fjärde innehåller modellen ett antagande om att beslut om val av en viss innovation i huvudsak görs 
på grundval av dess möjlighet att uppnå önskat resultat, inte att det t.ex. sker på grundval relation 
mellan aktörer. För det femte: De tre sista faserna: Redefining/Reconstructing, Clarifying och 
Routinizing förutsätter dessutom att innovationen är något som är mycket mindre än organisationen. 
Att detta antagande existerar inses genom att implementeringen betraktas som en snart övergående 
process i organisationens utveckling. Både innovation och organisation förändras i processen. I 
Clarifying-fasen regleras och synliggörs dessa förändringar. För att denna fas ska kunna betraktas 
som någorlunda snabbt övergående bör inte organisationens struktur ha förändrats i grunden, dvs. 
inte vara i behov av fullkomlig revidering. För att den sista fasen Routinizing ska vara snabbt 
övergående förutsätts att innovationen/redskapets användning har en kort och ständigt upprepad 
användningscykel. 

Verksamhetsintegrerad tolkningsram 
Eftersom ovanstående antaganden inte stämmer med arena- och drivhusutveckling finner jag att 
ovanstående modell för en innovationsprocess inte kan synliggöra processen kring arena och 
drivhus. Ett annat problem med Rogers modell är att den behandlar utvecklingen av modell och 
organisation som att den sker på en nivå. Utvecklingen av arena och drivhus sker enligt flera 
parallella spår som är inbördes beroende av varandra. Process sker dels på universitetsnivå, 
arena/drivhusnivå samt på min egen nivå. Rogers modell ger endast perspektiv på relationen mellan 
organisation och innovation. Rogers modell ger dessutom inget stöd för att se på komplexa 
innovationer där innovationens delar befinner sig i helt olika faser. För att kunna säga något om hur 
drivhusmodell och verksamhet/praxis utvecklas i relation till varandra behöver jag en annan 
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tolkningsram. Jag har därför utvecklat en egen tolkningsram. I den har jag tagit bort tidsaspekten 
och istället lyft fram de sju aspekter av verksamhet/praxis och drivhusmodell som jag skisserade i 
inledningen av kapitel 1.2. Jag definierar dessa aspekter på följande sätt: 
 
1. Verksamhet/praxis. Verksamhet och praxis konstitueras av de handlingar som utförs i 

anslutning till arena och drivhus. Handlingarna både skapar och återskapar verksamheten. Med 
verksamhet avser jag här de handlingar som till sitt syfte direkt har att göra med någon form av 
produktion inom arena och drivhus. De intentioner som präglar dessa handlingar utgår från 
verksamhet, situation och egen funktion. Här möts också verksamhetens intentioner och de 
intentioner som utgår från individen. Med praxis avser jag det repetitiva ”sättet att handla” inom 
en verksamhet, alltså det vi vanligen kallar för rutiner. Praxis präglas dock inte bara av 
verksamheten och dess intentionalitet. Inom verksamheten möter vi t.ex. utbildad och erfaren 
personal som gör på ett visst sätt därför att de lärt sig att göra så inom ramen för en tidigare 
utbildning eller därför att de lärt sig att göra så inom ramen för en annan verksamhet. Personalen 
har olika utbildning och utför olika arbeten inom arenan. Samtidigt möts man i gemensamma 
handlingar som successivt resulterar i mönster av verksamhetsspecifika sätt att handla. Praxis 
har därmed en sida som är relativt fristående från verksamhetens intentionalitet och en som är 
direkt beroende av den. Eftersom både studenter och forskare/lärare under sin arbetsdag deltar i 
andra verksamheter parallellt med arena och drivhus kommer arena och drivhus alltid att utgöra 
en delmängd av den universitetsverksamheten.  

2. Informell modell. Den informella modellen utgörs till en del av deltagarnas implicita 
antaganden om vad drivhus/arena är, hur dessa fungerar samt hur man handlar på ett kompetent 
sätt i anslutning till dem. Dessa antaganden kan existera i explicit form men har i så fall varken 
upptagits i den formella eller preskriptiva modellen. Den informella modellen återspeglas i 
verksamhet/praxis t.ex. som rutinhandlingar och är mycket viktig för att verksamheten ska 
fungera på ett smidigt sätt. Dessutom har vi här en rik källa att ösa ur vid idégenerering i 
anslutning till utveckling av drivhusmodellen. Ur ett verksamhetsperspektiv är den informella 
modellen i huvudsak att betrakta som drivhusmodellens tysta kunskap. 

3. Formell modell. Hit räknas olika styrdokument och officiella arena- och drivhusbeskrivningar 
som sanktionerats/beslutats av arenaledning, fakultetsnämnder med flera instanser. 

4. Preskriptiv modell. Denna del av modellen är den som jag själv har full kontroll över. Den 
består dels av redan implementerade delar och dels av ett slags önsketänkande från min sida om 
hur den formella modellen samt verksamheten/praxis bör utvecklas. Den preskriptiva modellen 
består av slutsatser av integrativ karaktär vilka grundar sig på erfarenhet från verksamhet/praxis, 
informell modell, formell modell, nuvarande formella modell och verksamhetsrelaterad teori.  

5. Verksamhetsrelaterad teori. Detta utgörs av så kallad teoretisk kunskap (påståendekunskap, 
declarative knowledg osv.) som påverkar, bör påverka modellens utformning. Här är 
integrationen mellan kunskaper som kommer från olika fält väsentlig. Hör teorierna ihop? Är de 
kompatibla med den förevarande verkligheten? Jag ställde mig den senare frågan nyss, när jag 
utredde huruvida Rodgers modell för utveckling av innovationer inom organisationer var 
tillämpbar på drivhusmodellens utveckling. Jag kom då fram till att verkligheten inte 
överrensstämde med ett antal implicita grundantaganden i Rodgers modell. I detta fall var alltså 
teori och förevarande verklighet inte kompatibla. En annan fråga är huruvida teorierna kan 
användas som grund för handling? Om de olika handlingarna i anslutning till drivhus och arena 
grundar sig på disparata teorier (som inte går att förena) torde vissa handlingar i längden kunna 
ge en kontraproduktiv effekt. Det är således viktigt att lägga i dagen den teori som ligger bakom 
drivhusmodellen. Dessutom är det viktigt att lägga i dagen den teori som påverkar aktörers 
handlingar men som inte fungerar i anslutning till konceptet. Jag ger ett exempel: Antag att flera 
handledare inom arena och drivhus har en uppfattning om att lärande sker enligt 
överföringsmodellen, då är det sannolikt att deras aktiviteter motverkar målsättningen att stödja 
studenternas metakognition och förmåga att själva finna teoretiska och situerade utgångspunkter 
för sitt handlande. Inom den verksamhetsrelaterade teorin bör alltså överföringsmodellen läggas 
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i dagen och kritiskt granskas. Annars är det svårt att överskrida den. Även om den formella 
modellen för fram ett annat lärande så torde överföringsmodellen (om den inte vederläggs) 
fortsätta att fungera i handling och spridas på ett tyst och omedvetet sätt, eller dyka upp i form 
av organisatoriska återställare.  

 
Jag har givit ovanstående aspekter en grafisk representation i nedanstående tolkningsram, 
figur 1.2. Jag kallar tolkningsramen för en verksamhetsintegrerad tolkningscirkel: 
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Figur 
1.2 
 
I kapitel 2 kommer jag att diskutera utformningen och användningen av den verksamhetsintegrerade 
tolkningscirkeln. Jag vill dock lyfta fram att cirkelns element är organiserade utmed en skala från 
situationsbunden till situationsobunden kunskap.  

1.3 Studiens forskningsfrågor  
Med hjälp av den verksamhetsintegrerade tolkningscirkeln och den verksamhetsintegrerade 
tolkningsmatrisen avser jag att besvara följande forskningsfrågor:  
 
1. Hur ser verksamhet/praxis ut?  
2. Hur ser den informella modellen ut? 
3. Hur ser den formella modellen ut? 
4. Hur ser den preskriptiva modellen ut 
5. Hur ser verksamhetsrelaterad teori ut? 
 
Genom att besvara dessa frågor är det också möjligt att skapa kunskap kring inbördes relationer 
mellan aspekterna 1-5. När forskningsfrågorna behandlas får vi svar på följande tämligen konkreta 
frågor: 
• hur är drivhusmodellen förankrad i olika diskurser om lärande och kunskap? 
• vilka problem uppstår när modellen/visionen implementeras/utvecklas? hur löses dessa problem  



 

 27

• vilka vägar går att se med stöd i annan forskning. 
• på vilket sätt förändrar det modellen? 
• hur förhåller sig drivhusmodell och drivhuspraktik till andra pedagogiska modeller/praktiker? 
• hur ser förhållandet ut mellan modell (drivhus som teori) och fenomen (drivhus som praxis) ut?  
 
Forskningsfrågorna fungerar tillsammans med den verksamhetsintegrerade tolkningscirkeln som 
perspektiv vilka styr min betraktelsepunkt. Svaren på dessa frågor presenteras därför kontinuerligt i 
den löpande texten när jag behandlar olika fenomen eller situationer. Läsaren möter därför inte 
någon sammanfattande punkt där den informella modellen isolerad från sitt sammanhang tas upp 
och beskrivs på ett uttömmande sätt. Det är den sammantagna bilden av modell och 
verksamhet/praxis som framgår av arbetet i sin helhet, som kan vägas mot forskningsfrågorna och 
de konkretiserade frågorna. 
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2 Metod 
Med denna studie avser jag att ge en helhetsbaserad syn på de verksamheter vi kallar Arena itf och 
drivhus. Med helhet avses här att behandla verksamhetens och modellen ingående delar (se den 
verksamhetsintegrerade tolkningscirkeln) i relation till fenomen som berör dess kärnverksamhet på 
ett integrerat vis. Lärande är självklart ett centralt fenomen att behandla i sammanhang av 
drivhusaktivitet. Det för tankarna till t.ex. pedagogik och vissa speciella diskurser inom området. 
Eftersom drivhusaktiviteten syftar till att ge de studerande praktiska erfarenheter som relaterar till 
framtida profession så bör forskning om yrkeskunskap också beaktas. Problemet är att dessa 
forskningsfält inte är helt kompatibla. Det är troligt att om en verksamhet okritiskt följer 
rekommendationer från två olika fält, utan att ställa fälten (och ingående teorier) i relation till 
varandra, kommer att genomföra åtgärder som har inbördes motsatta effekter. Praktiker kan inte 
välja att betrakta en situation och handling endast utifrån ett ämne (och kanske endast ta hänsyn till 
ett fenomen). De är hänvisade till att agera på ett helhetsbaserat vis eftersom situationen kräver det. 
Jag deltar i den verksamhet jag också studerar. Jag bryr mig hur det går för den. Jag vill kunna ge 
goda rekommendationer till den (studien är alltså normativ) som leder till en förbättring i 
verksamheten. För att kunna ge sådana rekommendationer måste olika fält integreras, i vissa fall 
måste teorier sträckas och tänjas ut. Jag ger ett exempel. Variationsteorin säger vissa intressanta 
saker om villkoren för att lärande ska ske. Det som teorin behandlar är hur variation spelar in när en 
lärande betraktar ett fenomen. I teorin betraktas olika ämnen som redskap för att betrakta världen. I 
varje ämne kan man identifiera vissa ”lärobjekt” som är speciellt intressanta. När man ska lära sig 
dessa objekt bör man (läraren) variera vissa aspekter och hålla andra invarianta. Ett lärobjekt inom 
nationalekonomi kan utgöras av fenomenet ”prisbildning”. För att lära sig något om fenomenet kan 
man skapa situationer där efterfrågan respektive tillgång varieras, hålls invarianta på ett klokt sätt. 
Jag håller det för troligt att variationsteorin säger något som gäller generellt för lärande. Alltså bör 
teorin kunna säga något om drivhusaktiviteten. Problemet är att teorin inte säger något om 
relationen tanke – handling, den säger inget om relationerna situation – ämne – tanke – handling. 
Dessa måste beaktas i en drivhusaktivitet. Teorin säger något om lärande. Det är troligt att teorin 
om variation är tillämpar kring en situation. Den måste då tänjas en smula. I kapitel 4 Lärprocess 
enligt drivhusmodell sträcker jag ut variationsteorin och bildar en ny teori där handling knyts till 
kunskap om verksamhet, situation (behov, problem och fenomen) och egen funktion (roll och/eller 
grupp). Men det är en senare historia.  
 
Min ambition med detta arbete är att behandla verksamhetens och modellens ingående delar i 
relation till fenomen som lärande, situation, utgångspunkter för handling, handling mm. Metoden 
måste alltså generera insikt i en verksamhet samt möjliggöra ämnesmässig integration. Stig 
Lindhom (1985) skriver följande angående forskningens vanligtvis fragmenterade karaktär:  
 

”Forskning är till sin natur ofta fragmenterande. Kraven på vetenskaplig kunskap gör 
det betydligt lättare att forska fram kunskap om delar än kunskap om helheter…En 
normal forskarreflex är att på ett ganska tidigt stadium avgränsa ett område till vad som 
konventionellt kan anses vara forskningsbart omfång. Därefter kan man göra en mer 
preciserad undersökningsplan, påbörja en välplanerad datainsamling etc. Det betraktas i 
forskarkratsar inte alltid som tecken på gott omdöme att ta sig före stora och dåligt 
avgränsade områden. Sådant kallas ibland att ta sig vatten över huvudet. Vill man 
undvika det bör man hålla sig till dammar där det är grunt!” (s.13) 

 
Det anses däremot både tilltalande och rekommendabelt att forskaren sätter sin forskning i ett större 
sammanhang (svävar ut) i avslutande kapitel, där resultaten ska diskuteras och eventuella 
rekommendationer ges till praktiken. Ett kanske rimligt antagande är flertalet läsare endast läser 
Avslutning, Efterdiskussion, eller Sammanfattning. De flesta forskare tycks känna ett ansvar för att 
leverera konkreta rekommendationer till praktiken. Dessa måste ingå i en helhet annars är det svårt 
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att bedöma deras relevans, samt att använda dem i konkreta situationer. Forskaren skapar helheter 
och rekommendationer genom att extrapolera analyser som gjort på en fragmentnivå. Denna 
extrapolering är sällan utsatt för vetenskaplig granskning, trots att det är den som kanske får störst 
praktisk betydelse. 
 
Med detta forsknings- och utvecklingsarbete vill jag bryta ut, fokusera och analysera kritiska 
aspekter som har med kärnverksamheten inom arena och drivhus att göra. Efter integration hoppas 
jag kunna ge en helhetsbaserad bild av verksamheten, och samtidigt ge goda rekommendationer. 
Syftet med metoden är att är forskningen ska vara en integrerad del i verksamheten. 
Utgångspunkten är att utveckla en verksamhet. Eftersom verksamheten skapas och återskapas av de 
handlingar som sker inom ramen för den, syftar ansatsen till att stödja deltagarnas agerande i 
verksamheten. Eftersom det är en forskningsansats handlar stödet om att stödja deltagarna på ett 
kunskapsbaserat sätt. Efter ovanstående kortfattade bakgrund och syftebeskrivning kommer jag nu 
att presentera ansatsens metod. 

2.1 Den använda metoden 
I kapitel 5 genomförs en diskussion kring metoden där den sätts i sammanhang av andra 
forskningsmetoder. Här följer en konkret presentation av metoden. För att skaffa mig kunskap om 
modell och verksamhet/praxis, samt för att kunna utveckla dem, utövar jag tre roller: 
  

1) som operatör bland andra i den vardagliga driften av verksamheten lär jag känna 
verksamhetens logik. Jag lär mig hur språkspelet fungerar. Dessutom lär jag mig att agera på 
ett kompetent sätt i olika verksamhetsspecifika situationer. Eftersom vi i verksamheten 
ständigt möter nya situationer som vi vet att vi kommer att möta igen senare, genomför vi 
kontinuerligt ett slags standardiseringsarbete kring olika arbetssätt. På grund av upprepade 
officiella och inofficiella frågor kring vår aktivitet tvingas vi att kontinuerligt beskriva vår 
verksamhet för olika parter. På grund av frågornas karaktär, och vem frågeställaren är, måste 
vi betrakta verksamheten utifrån skiftande perspektiv. Genom att jag reflekterar kring denna 
verksamhet då jag intar de andra rollerna framträder mer dolda sidor av verksamheten som 
t.ex. rutiner. Nu har jag framförallt deltagit på arenaledningsnivå. I nästkommande fas av 
detta forskningsprojekt är det rimligt att jag t.ex. antar rollen som handledare i 
drivhusprojekt. 

2) som utvecklare av verksamheten planerar jag tillsammans med andra hur den fortsatta 
driften ska se ut. Inledningsvis var min funktion begränsad till att agera processhandledare, 
facilitator, för drivhusutvecklingen. Detta genomförde/genomför jag genom att hålla i 
återkommande drivhusworkshopar. Dessa har nu permanentats som ett återkommande och 
utvärderande inslag i verksamheten, där även studenterna medverkar. Min funktion är också 
att dokumentera dessa workshopar. Jag deltar även i verksamhetsutvecklingen på 
arenaledningsnivån inom de flesta utvecklingsprojekt. 

3) som forskare studerar jag verksamheten på olika sätt. Samtidigt tar jag reda på sådant 
verksamheten behöver kunskap om. På grund av verksamhetens inriktning är kunskap från 
olika diskurser intressant. Ofta behövs dessa teorier på ett samtidigt vis i handling. En 
uppgift är därför att undersöka om dessa teorier är kompatibla samt vad dessa säger på ett 
sammantaget vis.  

 
Mitt sätt att lära mig om verksamheten går ut på att delta i den aktivt genom dessa tre roller. Man 
kan säga att jag på ett medvetet sätt passerar den gräns som etnografen ska akta sig för att passera, 
den som man inom fältet brukar kalla för ”going native”. Förutsättningen för att kunna göra så är att 
kunna skilja dessa roller när det behövs men kunna låta dem mötas när det behövs.  

 
Ett centralt verktyg för metoden är den verksamhetsintegrerade tolkningscirkeln, se figur 2.1 nedan:  
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Figur 2.1 (i mindre skala upprepad återgivning av figur 1.2) 
 
 I den identifierar jag aspekter av verksamheten som jag finner vara kritiska utifrån ett perspektiv 
kring kunskaper (och värderingar). I figurmodellen har jag endast tagit med dimensionen kunskap. 
Det beror på att jag avvisar en dualistisk syn på det som ibland benämns som förnuft respektive 
känsla. Om jag i uppsatsen talar om någons kunskaper, så inkluderar jag även dennes värderingar. 
Jag får tillfälle att återkomma till kunskapens disposition senare i uppsatsen.  
 
Tolkningscirkeln har en sorteringsfunktion. Den hjälper mig att förstå hur en teori, en tanke, en 
åsikt kan relateras till verksamheten. På samma gång som den hjälper mig att dela upp saker i olika 
aspekter, hjälper den mig att integrera dessa aspekter till en helhet. För att sammanfoga till en 
helhet, efter det att olika delar har analyserats var för sig, måste man ha en uppfattning om delarnas 
inbördes relationer, samt deras relation till helheten. Den viktigaste analysen i denna studie är att 
analysera aspekterna i relation till varandra, samt deras relation till helheten. Man kan säga att 
tolkningscirkeln utgör en hjälphypotes i denna studie. Cirkeln utgör självklart en förenkling av 
verkligheten. Men om den är direkt missvisade så följer att studiens ambition att integrera hämmas. 
Jag har emellertid ännu inte stött på några indicier som talar för att tolkningscirkeln skulle vara 
dysfunktionell i sammanhanget. Tolkningscirkeln utsätts för en kontinuerlig utvärdering genom 
hela studien eftersom jag ständigt använder den.  
 
Den använda metoden går ut på att vinna kunskap om samtliga kritiska aspekter som finns 
uppräknade i tolkningscirkeln. I den kunskapen lägger jag in deras inbördes relationer till varandra 
men också till helheten. Ansatsen bygger i korthet på att vinna kunskap om en verksamhet/praxis 
genom att: 1) aktivt delta i verksamheten på olika nivåer för att vinna kunskap om dess implicita 
sidor, 2) försöka påverka den genom explicit modellbyggnad i normativt syfte, samt 3) på ett 
konstruktivt sätt kritiskt granska modeller och verksamhet/praxis utifrån teori. I figur 2.2 nedan har 
jag ritat in de tre roller som jag utövat i detta projekt. 
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Figur 2.2 
 
På en övergripande nivå bör figuren tolkas som att operatörsrollen ger mest situationsbunden 
kunskap, forskarrollen mest situationsobunden kunskap och utvecklarrollen mest kombinatorisk 
kunskap (både situationsbunden och situationsobunden kunskap). I praktiken går det naturligtvis 
inte att helt separera dessa roller, såvida det inte handlar om olika personer. En central idé med att 
utöva dessa tre roller är dock att lära sig tre olika sorters logiker. Genom att utöva operatörsrollen 
lära jag mig något om hur verksamheten tänker och fungerar osv. En fördel med att ha utövat de tre 
rollerna själv är att de vunna kunskaperna, för respektive roll, är öppna för en integrativ reflektion. 
Den kritiska reflektionen genomförs primärt i forskarrollen. Men också i de bägge andra rollerna 
förekommer viktiga former av reflektion.  
 
I operatörsrollen möter personen de direkta situationerna. Genom att hålla den situationsobundna 
kunskapen i medvetandet uppstår en möjlig växelverkan som är direkt mellan handling och 
situationsbunden kunskap vilken ger en snabb återkoppling som erfarenhet av konsekvens, som in 
sin tur kan reflekteras i utvecklarroll och forskarroll. Den kanske viktigaste erfarenheten som växer 
ur utvecklarrollen har med projektets normativa aspekt att göra. Genom att jag ger 
rekommendationer till verksamheten, och samtidigt befinner mig vid en eventuell implementering, 
känner jag av rekommendationernas konsekvenser. Jag använder detta för att lära mig om 
konsekvenser av dels den formella och dels den preskriptiva modellen. Detta leder också till ett 
ansvarstagande gentemot praktiken. 
 
Med klockan i figur 2.2 markerar jag tidens riktning. Med ögat och pilarna markerar jag att 
reflektionen har en motsatt riktning gentemot tiden, medan fantasins riktning sammanfaller med 
tidens. Reflekterar gör man bakåt, över gjorda erfarenheter. Jag tar ett exempel. Vid start av ett 
drivhusprojekt sker en intervju mellan student och handledare. Inom arenan har vi för närvarande 
genomfört en omgång drivhusprojekt. De handlingsmönster som etablerades då kan återskapas i 
nuet genom att vi reflekterar över vår erfarenhet.  
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Möjligheten att överskrida en ”dålig” rutin beror av vårt sätt att nyttja våra erfarenheter, eftersom 
erfarenheterna, i sig, utgör fantasins byggstenar. När vi reflekterar kring en återkommande situation 
i verksamheten kan vi undersöka om tidigare handlingar och dess utgångspunkter är anpassade till 
våra egna eller verksamhetens mål. Är graden av anpassning låg bör vi ta hjälp av vår fantasi för att 
föreställa oss på vilket sätt verksamheten kan förbättras för att nå anpassning. Genom fantasin kan 
en människa föreställa sig saker och situationer hon aldrig sett eller upplevt. Detta sker dock inte 
oberoende av handling. Nyskapande handlingar förändrar nutiden och leder i sig oss in i framtiden. 
Reflektion, fantasi och handling är därför tre centrala aspekter vid ett utvecklingsarbete. 
Resonemangen kring fantasi bygger på Vygotskij (1995).  
 
I en verksamhet där handlingar återkommer på ett både periodiskt och cykliskt vis underlättas en 
övergång mellan reflektionen och fantasi. När reflektionen sträcker sig bakåt möter den en 
förestående framtid. Jag går tillbaka till exemplet kring intervju i drivhusprojekt. En 
drivhushandledare som inte var med under föregående projekt ställer frågan till arenaledningen om 
det finns en mall att följa i den för honom nära förestående intervjun. De av oss som varit med 
under föregående projekt ”reflekterar” över vad som skedde då. Kanske kommer vi fram till att det 
vore en god idé att ta fram en mall, i så fall övergår den reflektiva fasen i en fas där vi mot 
bakgrund av våra erfarenheter ”fantiserar” kring hur en sådan mall bör se ut. 
 
Vid ögat i figur 2.2 har jag ritat en pil som pekar inåt mot verksamhet/praxis och en pil som pekar 
utåt. Med dessa pilar markerar jag ansatsens fokus på växelverkan mellan situationsobunden 
respektive situationsbunden kunskap (och lärande). 
 
Ansatsen förväntas resultera i en tvärfunktionell kunskapsbildning där verksamheten i sig påverkar 
vilka vetenskapliga fält som blir berörda. Teorigenereringen förväntas ge en avkastning i form av 
situationsobunden kunskap som kommer olika teorifält till godo. Eftersom kunskapen är 
verksamhetsorienterad öppnar den för andra deltagare i verksamhet/praxis att göra egna tolkningar, 
kritsiska reflektioner, fantisera om nya arbetssätt osv. Den mer situationsbundna kunskapen 
kommer verksamheten till godo på ett direkt sätt. Eftersom den kunskapen är kopplad till 
situationsobunden teori bör den vara intressant även i anslutning till olika ämnen. Den visar på den 
praktiska relevansen av teoretisk kunskap.8 
 
Nedan i figur 2.3 har jag markerat att det finns en dimension av kunskapsbildningen som relaterar 
till verksamhetens kärna. 
 

                                                 
8 Egentligen vill jag inte använda mig av begreppsparet teoretisk respektive praktisk kunskap, men det skulle föra för 
långt att nyansera i detta läget. Jag gör en fördjupad reflektion om detta i nästa kapitel. 
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Figur 2.3 
 
Här är kunskapsbildningen stark. Inom biverksamheten, som visserligen kanske är nödvändig för 
verksamhetens överlevnad men som inte har med verksamhetens unika idé att göra, sker en lägre 
grad av kunskapsutveckling. Ett exempel på biverksamhet är arenans och drivhusens användning av 
universitetets bibliotek. Utan bibliotek omöjliggörs ett kunskapsbyggande arbete. Arenan och 
drivhusen har dock inte bedrivit något särskilt utvecklingsarbete tillsammans med biblioteket. Detta 
är en tjänst som universitetet i stort tillhandahåller. Jag utesluter inte att drivhusen kommer att ställa 
så specifika krav på bibliotekets verksamhet att ett gemensamt utvecklingsprojekt blir aktuellt i 
framtiden. I så fall kan denna verksamhet komma att ingå i det som jag räknar till 
kärnverksamheten. 
 
I figur 2.3 har jag markerat var övergången mellan situationsbunden och situationsobunden kunskap 
sker. Den preskriptiva modellen innehåller således både situationsbunden och situationsobunden 
kunskap. Utbytet mellan dessa kunskapsaspekter sker främst via den preskriptiva modellen.   
 
Genom operatörsrollen, se figur 2.4 nedan, deltar jag aktivt i driften av verksamheten. 
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Figur 2.4 
 
Jag är engagerad kring rekryteringsarbetet av studenter till drivhus (se punkt 1 i figur 2.4), jag 
stödjer studentreflektion kring drivhusaktivitet (punkt 2) och deltar i formuleringar av allmänna 
beskrivningar av arena och drivhus (punkt 3). Jag deltar också i den vardagliga, kontinuerliga 
utvärderingen/uppföljningen av verksamheten (punkt 4) med mera. Med ögat och pilarna i figuren 
markerar jag vad som står i fokus respektive i bakgrunden för mitt medvetande när jag agerar i 
operatörsrollen. Vad menas då med medvetande? Jag använder Marton och Booths (1997/2000) syn 
på medvetandet vilken de beskriver med följande ord:  
 

”Om vi tänker oss en enskild persons vid vilket ögonblick som helst, så är han eller hon 
fokuserat medveten om vissa saker eller aspekter av verkligheten, medan andra ställs i 
bakgrunden. Vi är emellertid medvetna om allting samtidigt, även om det inte är på 
samma sätt hela tiden. Strukturen i en enskild persons medvetande förändras hela tiden, 
och summan av alla erfaranden är vad vi kallar den personens medvetande.”(s.143) 
 

När jag använder mig av operatörsrollen har jag fokus riktat mot den praktiska situation som måste 
hanteras för att verksamheten ska fungera. Fokus är alltså riktat mot situation, handling och dess 
utgångspunkter. Eftersom rutiner och mer övergripande organisatoriska strukturer för tillfället är 
tämligen outvecklade söks utgångspunkter ofta i den formella modellen. Jag ställer mig, 
tillsammans med de andra operatörerna, ofta frågan: Vad har vi sagt att vi ska göra i situationer som 
liknar denna? Som regel har vi varit inne på frågan tidigare, och har då någon slags plan att följa. 
Planen är dock inte fullständigt täckande vilket ställer krav på visst nytänkande och viss reflektion. 
Dessa moment står dock inte i rollens och den korresponderande handlingens centrum. Om 
problemsituationen upplevs som helt ny händer det att vi måste fantisera fram en ny väg. För att 
kunna göra det måste vi reflektera kring vår erfarenhet. Personligen reflekterar jag då över 
erfarenheter som jag gjort i utvecklareroll och forskarroll och fantiserar fram en handlingsplan. Om 
den vinner gehör hos mina medarbetare får jag tillfälle att testa ett handlingssätt och samtidigt få 
snabb feedback om dess konsekvens. I detta fall överskrider jag operatörsrollen, och tar in de övriga 
rollerna i skeendet. I normalfallet befinner sig fantasi och reflektion i medvetandets bakgrund när 
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jag agerar i operatörsrollen. Operatörsrollen präglas i huvudsak av ett subjekt (jag) – subjekt 
(verksamhet/praxis) perspektiv. Jag är i situationen, söker handlingens utgångspunkter inom den, 
och handlar inom den. Fokus är inte riktat mot att överskrida situationen. 
 
Operatörsrollen hjälper mig att förstå den preskriptiva och den formella modellen som ett redskap i 
situation och handling. Genom brukarkunskapen frigör jag mig från den kunskap och den innebörd 
som jag tillägnar (projicerar på) redskapet vid designen av det. Jag vinner dessutom, genom att delta 
i den verksamhetsspecifika dialogen med de andra operatörerna, en kunskap om verksamhetens 
logik, sätt att tänka. Somliga reagerar mot att en verksamhet skulle kunna tänka. Det är kanske 
lättare att acceptera att människor tänker på ett visst sätt när de igår i en verksamhet och att helheten 
av dessa tankar i vissa avseenden överskrider summan av de enskilda tankarna. Detta inses t.ex. 
genom att beakta utvecklingen av en komplex verksamhet som ett nytt sjukhus. Ingen enskild 
person är insatt i alla ingående artefakter i verksamheten (patientsalar, röntgenutrustning, 
telefonväxlar osv.), än mindre hur dessa kan brukas på ett funktionellt sätt och, än mindre hur olika 
patienter bör bemötas eller rehabiliteras. Trots det kan en sådan verksamhet äga en rationalitet och 
intentionalitet där rationaliteten och intentionaliteten i respektive del (som i mista form utgörs av 
enskilda individer) har en motsvarighet i helheten. Genom den historia som en verksamhet tillägnar 
sig utvecklas ett språkspel, med exempel ur historien som återberättas. Därigenom skrattar 
verksamheternas operatörer åt vissa saker, men inte åt andra, man talar om vissa saker och inte om 
andra. Om detta språkspel har en genomgripande karaktär i en verksamhet menar jag att man 
faktiskt kan tala om hur man tänker inom en verksamhet, i en allmän bemärkelse. Det som upplevs 
meningsfullt i en verksamhet kan upplevas som meningslöst eller direkt avvikande i en annan. Det 
system av meningsbärande enheter som förklarar varför en handling kan upplevas som meningsfull 
i en verksamhet och meningslös eller helt avvikande i en annan kallar jag för verksamhetens logik.9 
Jag menar att operatörsroller ger en access till denna logik, som är svår att nå på ett annat sätt. Att 
det är svårt att nå denna genom observation inses kanske genom att tänka på att de flesta människor 
måste tala för att lära sig ett nytt språk. 
 
I utvecklarrollen, se figur 2.5 nedan, agerar jag bland annat facilitator vid olika workshopar. 
 

                                                 
9 I kapitel tre Det sociokulturella perspektivet utvecklar jag resonemangen kring verksamhetens logik. 
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  Figur 2.5 
 
Temat för de workshopar som hållits hitintills är:  
W1: Projektroller och jobbannonser 
W2: Handledning och examination 
W3: Erfarenheter från UTVIND (en drivhusliknande verksamhet) 
W4: Refektion och återkoppling W1-W3. 
W5: Dialog om arenans kärnvärden och reflektion över drivhusstart. 
W6: Dialog om genomförda drivhusprojekt 
W7: Utveckling av tidslinje för drivhusprojekt 
 
Worskhoparna 1 – 5 respektive 7 har initieras efter de ”critical incidents” som uppstår i 
verksamheten. T.ex. har det inom verksamheten uppstått ett behov av: 
•CI.1: Tidsreglering av drivhusaktivitet 
•CI.2: Samordning av drivhus och arenaspecifik kurs.  
CI 1 och CI2 ledde till Workshop 7. Utöver arbetet med workshopar deltar jag inom ramen för 
utvecklarrollen i arbetet med: 
•A) Formulering av styrdokument 
•B) Formuleringen av officiella beskrivningar för arena/drivhus 
 
Workshoparna fungerar som ett forum för reflektion och fantasi (idégenerering). De senaste 
workshoparna har varit öppna och obligatoriska för studenter, drivhushandledare, drivhusansvariga 
och arenaledning. Workshoparna är nu permanentade i verksamheten och återkommer med jämna 
intervall. Workshop 6 är ett exempel på det. Där utvärderades genomförda drivhusprojekt först med 
studenterna och två facilatorer (workshopens första del), sedan med drivhushandledare, 
drivhusansvariga och arenaledning (workshopens andra del). Resultatet sammanställdes av mig och 
arenaledning som styrdokument för verksamheten. Beslut togs i formell mening av arenaledning, 
men i praktiken genom att uppnå konsensus vid workshopens andra del. Framöver kommer vi se 
dels permanenta workshopar och workshopar som är initierade av olika ”critical insidents”. Att 
arbeta med workshoparna ger mig tillgång till mer allmänna och övergripande diskussioner/dialoger 
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om arenans mål och arbetssätt. Utvecklarrollen ger mig därför tillgång till verksamhetens logik på 
en mer övergripande nivå än operatörsrollen. Denna nivå är mer distanserad från verksamhet/praxis 
kärna. Här lyfter vi oss till en nivå där vi intar ett subjekt (oss själva) – objekt (verksamhet/praxis) 
perspektiv. Fokus vilar på att överskrida situationen. Vi måste betrakta situationen utifrån för att 
kunna överskrida den, alternativt finna ett sätt att överskrida den. Genom att jag har 
dokumentationsansvaret för dessa workshopar tvingas jag att försöka ge en samlad bild av vad vi 
tänkt tillsammans vid dessa workshopar. Jag intresserar mig inte för vad var och en säger, utan för 
vad vi tillsammans säger om något. Mitt fokus är på verksamhet och inte individ.  
 
Genom att agera i utvecklarrollen intar jag en normativ roll gentemot verksamhet/praxis. Mitt 
medvetande är riktat in mot verksamhet/praxis och fokus ligger på fantasi, att föreställa mig bra 
handlingssätt, knutna till verksamhetsspecifika situationer. I medvetandets bakgrund ligger kritisk 
reflektion av verksamheten och de teorier som gjorts tillgängliga via forskarrollen. Jag låter de 
teorier om lärande och kunskap som gjorts tillgängliga via forskarrollen gå i dialog med 
verksamhetens logik och frammanar en fantasi om hur verksamheten skulle kunna fungera. På fältet 
agerar jag facilitator, och på kammaren en sorts designer av praktiska rekommendationer. Min 
normativa roll handlar inte om beslutsmandat. Snarare är jag något av en ”kungens narr”, där jag 
bidrar med ett vakande öga, och i passande ögonblick delger konstruktiv kritik på ett för 
verksamheten ofarligt sätt. Beslutet är inte mitt, men jag får ändå bära hundhuvud om något går fel. 
 
Allmänt kan man säga att ”kritisk reflektion” är forskningens huvuduppgift. Genom att 
utvecklarrollen ingår i ansatsen kopplar jag ihop reflektion och fantasi på ett direkt vis. Det som 
händer är att reflektionen som är riktad bakåt längs tidsskalan nu, i form av fantasi, riktas framåt. 
 
I forskarrollen, se figur 2.6 nedan, är medvetandet till sin disposition dubbelriktat gentemot 
verksamhet/praxis.  
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  Figur 2.6 
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Det handlar om att omvandla situationsbunden kunskap till situationsobunden kunskap och vise 
versa. Fokus vilar på reflektion medan fantasi ställs i bakgrunden. I forskarrollen behövs dock 
utvecklarrollens kunskap om verksamhetens logik (sätt att resonera om olika saker) för att kunna 
låta den gå i dialog med situationsobunden teori från olika vetenskapliga fält. Detta resulterar att 
rekommendationer till verksamhet/praxis förs till den preskriptiva modellen. Man kan dock säga att 
dessa rekommendationerna i den preskriptiva modellen befinner sig i en sorts karantänsituation 
mellan forskaren och verksamhet/praxis. Eventuell överflyttning till den formella modellen föregås 
av aktivitet genom utvecklarrollen. När idéerna befinner sig i den preskriptiva modellen kan man 
säga att de befinner sig i ett slags ”väntrum” för att bli diskuterade. De utgör mer av en fundering. 
Efter en diskussion brukar de förändrat skepnad tämligen rejält. 
 
Forskarrollen ger möjligheten att inta distanserat förhållande till verksamhetens situationer. Rollen 
ger alltså ett subjekt (jag) – objekt (verksamhet/praxis) perspektiv. Perspektivet är mer distanserat 
än det som gäller för utvecklarrollen. Det beror på att den situationsobundna kunskapen står mer i 
fokus. När jag i forskarrollen ägnar mig åt att bygga upp den verksamhetsrelaterade teorin finns 
operatörens och utvecklarens kunskap om verksamheten i medvetandets bakgrund, redo att 
associeras till. Fokus är dock inte på de direkta och konkreta problemen. I stället fokuseras arbetet 
på att sammanfoga teorier som kan omsluta, undersöka vad som hör ihop respektive vad som är 
inkompatibelt. Den verksamhetsrelaterade teorin utgör källa att extrahera praktiska idéer ifrån. Den 
utgör emellertid också en referensram mot vilken man kan bedöma/tolka praktiska idéer med. I 
forskarrollen finns samtidigt en känslighet inför den situationsbundna kunskapen. I forskarrollen 
ingår att försöka föra den i riktning mot den situationsobundna. 
 
I associationskartan, figur 2.7 nedan, har jag ritat in dialoglinjer för respektive roll: operatör, 
utvecklare och forskare.  
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  Figur 2.7 
 
Med dialoglinje för operatören menar jag utsträckningen i tiden av den dialog som operatören 
deltagit i, samt den samlade erfarenhet operatören mött i sitt arbete. I de noder där linjer korsar 
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varandra (sker inom samma kunskapsområde, men vid skilda tillfällen) kan man tala om möjlig en 
primär möjlighet till association. Eftersom linjerna har en utsträckning bakåt i tiden finns en 
sekundär möjlighet till association. Den senare formen av association låter sig inte grafiskt 
representeras i en allmän bild. Jag har dock gjort ett försök att representera det i ett konkret fall i 
figur 2.8 nedan. 
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  Figur 2.8 
 
Jag ger här en bild av de, som jag uppfattar dem, viktigaste associationerna som gjorts i anslutning 
till hur vi bör hantera konflikter i drivhusprojekt. Detta är också en beskrivning av hur ett 
identifierat ”problem” kan övergå till att betraktas som en tillgång. Följande aspekter framträder: 
1. Vi höll en workshop om det drivhusliknande Utvindsprojektet i Skellefteå. För att projekten 
skulle fungera smidigt tillämpade man ett så kallat kvalitetsledningssystem enligt ISO-standard. 
Detta garanterar att ett visst arbetssätt används och återanvänds i verksamheten. Det kändes inte 
som att modellen var något för oss.  
2. I forskarrollen har jag gått igenom olika teorier om lärande. Jag fastnade bland annat för 
villkoren kring utvecklingsinriktat (expansivt lärande).  
3. Vid genomgång av verksamhetsrelaterade teorier om kunskap intresserade jag bland annat för 
utgångspunkter för handling i situation, samt vilken roll teoretisk kunskap har för den. 
4. Vi en workshop hamnade vi i föreställningen om “Konflikt” som något att unvika i 
drivhusprojekt. – Vi frågade oss om detta borde regleras studenternas rollprofiler10? 
5. Behovet av att förbättra projektekonomin kring drivhuskurserna talade för att vi borde reglera 
bort möjliga konflikter (alltså som en rationalisering).  
6. En lärare hade diskuterat en komplicerad kurs i produktionsutveckling med mig. Där hade han 
förklarat att han efterhand hade övat upp sin egen förmåga att ”dirigera” arbetet så att tiden för 
laboration minskade kraftigt. Han hade dock haft en tenta på kursen. Det hade blivit uppenbart för 
honom att ju bättre han blev på att ”dirigera” desto sämre resultat skrev studenterna på tentan. 

                                                 
10 Rollprofilerna beskriver arbetsuppgifter, befogenheter, bedömningsgrunder vid betygsättning, samt olika förmågor 
som kopplar till en viss roll i drivhus.  
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Studenterna behövde inte lära sig själva eftersom läraren snabbt kunde hjälpa alla. Denna lärare 
ändrade senare på sin kurs så att han inte studenterna samma direkta hjälp längre. 
 
Med ovanstående erfarenheter i åtanke framstod “Konflikthantering” som en möjlighet att lära sig 
formulera utgångspunkter för handling (teoretisk kunskap, värderingar, rutiner osv.). Studenterna 
ska nu formulera sig kring detta tema i sina projektplaner. De ska då ta hjälp av kunskaper från 
kurser samt kunskaper i form av egna värderingar. 
 
7. Drivhusmodell som motsats till metaforen “urverk” Vi har blivit medvetna om drivhusen inte bör 
utvecklas till en etablerad praktikgemenskap som fungerar efter redan rationaliserade rutiner, där 
regelstyrt handlande utgör grunden. Vi inser också att vi bör vara försiktiga med det mästarlärande 
som ändock utgör en del av drivhusaktiviteten. Processen bör vara så långsam att deltagarna hinner 
reflektera kring eget och andras handlande, samt de själva eller i grupp lyckas söka utgångspunkter 
för handlande på ett explicit sätt.  
8. Ovanstående associationsbaserade kunskapsutveckling/medvetenhet resulterar i en 
situationsbunden kunskap i formell modell samt i ett handlande i verksamhet/praxis. 
9. Efter praktisk prövning kan kunskapen föras fram som en kunskap som är relevant för alla som 
arrangerar någon praktik inom ramen för en professionsrelaterad utbildning. Formen blir då som 
situationsobunden kunskap.Teoretisk analys och empiri 
Ett viktigt inslag i den använda metoden är att leta efter teorier som kan säga något om 
verksamhet/praxis. När teorierna är identifierade måste de bearbetas och integreras med andra 
teorier på ett sätt så att de kan upplevas som meningsfulla även för andra deltagare i projektet. 
Teorierna måste lyftas in i verksamhetens sammanhang. Här sker en transformering från 
situationsobunden kunskap till situationsbunden kunskap. Transformeringen går via den 
preskriptiva modellen. Som i det grovt redovisade fallet kring ”konflikthantering i drivhus” handlar 
det om att identifiera vad flera olika teorier (figur 2.8: element 2 och 3) säger om ett visst 
handlingssätt. Man kan säga att teorierna riktas in mot verksamhet/praxis. Dessa ställs vid sidan av 
de erfarenheter (figur 2.8: element 1, 4, 5 och) som gjorts i processen. 
 
Metoden är således teoritung. Ansatsen är dock empiriskt grundad. Frågan är då hur man arbeta 
med datainsamling från processen. Jag har här valt att fortlöpande föra kortfattade 
minnesanteckningar från de möten och aktiviteter som sker inom ramen för verksamheten. I vissa 
fall har jag fått tillfälle att återvända till anteckningarna. Allt kan dock inte antecknas. Min 
bedömning är att en betydande utveckling av arena och drivhus sker vid så kallade informella 
möten. Deltagarna står då kanske vid kaffeapparaten och småpratar om verksamheten. Det är vid 
dessa icke fokuserade ”off the record”-dialoger som associationerna kan flyta fritt. Det är också då 
som människor är mest frispråkiga. Dessa kan jag inte nedteckna. Ofta förstår jag inte en viss 
dialogs värde förrän långt senare. Workshoparnas dialog nedtecknas och och analyseras på ett sätt 
som är inspirerat av etnologisk (och etnografisk) metod. Se t.ex. Ely m.fl. (1991/1993). Kontrollen 
av mina tolkningar sker tämligen direkt. Jag lämnar kontinuerligt ut dessa för att få feedback från 
deltagare. Tillsammans lämnas detta som beslutsunderlag till arenaledning. Besluten bör inte ses 
som definitiva utan som ett sätt att undersöka praktiska konsekvenser av handlingsinriktad teori. 
Flera av dessa beslut har efter praktisk prövning rivits upp och ersatts med nya beslut. 
Tillägagångsättet att hålla dialog kring ett aktuellt tema (critical incident) – sammanfatta och ge 
rekommendation – invänta feedback – föra till beslut – praktiskt utvärdera – ompröva kan alltså ses 
som ett sätt att föra processen framåt. Detta förfaringssätt ingår för närvarande som en del av 
forsknings- och utvecklingsmetoden. 
 
Jag spelar inte in workshopar eller olika dialoger. Dels skulle projektet svämma över av data, dels 
bedömer jag det som att metoden skulle störa dialogerna. Jag har diskuterat det senare med flera 
deltagare i projektet, och de jag talat med är av samma åsikt. Den tillämpade ansatsen har likheter 
med olika former av aktionsforskning. För en positionering gentemot dessa se kapitel 6 Diskussion 
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av metod. I det kapitlet visar jag också hur analysen inspirerats av ett hermeneutiskt 
förståelsearbete.  
 
Workshoparna dokumenterar jag inte längre på egen hand. Jag eller någon annan deltagare skriver 
ett utkast som sedan bollas mellan oss tills vi båda upplever att den är färdig. Då lämnas den ut för 
feedback och beslut.En annan källa till data insamling utgörs av min e-post korrespondens. Mycket 
ofta för vi viktigare diskussioner denna vägen: det gäller framförallt då vi framställer dokument som 
hör till den formella modellen. Någon gör en skiss, andra fyller på och någon samanställer. Både 
dokumentet i sig och den vidhängande diskussionen är av intresse. Jag sparar all e-post. 
 
Jag får vid flertalet tillfällen lita till mitt minne. Fördelen med minnet är att det är selektivt och att 
man ofta minns helheter. Det gör det lättare att behandla informationen i efterhand. Detta är också 
nackdelen. Man kanske minns det man vill minnas. Efterreflektion kan försvåras av att vissa 
slutsatser redan är dragna. Jag upplever dock att minnet hos mig själv har en fragmentarisk sida som 
gör att visst innehåll från en dialog, något enskilt som jag observerat dyker upp i andra 
sammanhang, i andra dialoger. Denna känsla dyker oftast upp som att något inte stämmer. Då 
startar en process av reflektion som ofta utmynnar i någon form av slutsats. Ett variant när fragment 
dyker upp ur minnet är när ”bitarna faller på plats”. Dessa ögonblick av klarsyn behöver dock oftast 
kritsikt reflekteras innan de t.ex. kan föras till preskriptiv modell eller dylikt. För en diskussion om 
användningen av minnet i relation till kvalitativ forskningsintervju se Steinar Kvale (1996/1997).  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att jag kontinuerligt för (fält)anteckningar i operatörsroll och 
utvecklarroll. De anteckningar som görs i anslutning till utvecklarroll utmynnar i tolkningar där jag 
(tillsamman med någon) växelvis betraktar verksamhet/praxis respektive preskriptiv eller formell 
modell. I forskarrollen gör jag inga fältobservationer. Då använder jag mig av de observationer som 
gjorts i operatörsroll och utvecklarroll. Jag använder också de tolkningar som gjorts i dessa roller. I 
forskarrollen får jag dock tillfälle att kritiskt granska dessa samt ompröva dem. Det gör jag 
samtidigt som jag pendlar mellan preskriptiv modell och verksamhetsrelaterad teori. I forskarrollen 
låter jag verksamhet/praxis gå i dialog med verksamhetsrelaterad teori. Här nyttjar jag alltså det 
språkspel och den logik som växer fram inom arena och drivhus, som jag lär känna genom 
operatörsroll och utvecklarroll. Det jag framförallt vill säga är att jag inte begränsar behandlingen 
av empirin till kontroll av enskilda data mot teori. Genom att nyttja min fantasi sträcker jag ut 
verksamhetens/praxis logik så att den kommer i kontakt med teorier om i huvudsak lärande och 
kunskap. 
 
Avslutningsvis: Den använda metoden kallar jag för verksamhetsintegrerad metod eller 
verksamhetsintegrerad ansats.  
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3 Verksamhetsrelaterad teori: kunskap och lärande 
Med den verksamhetsintegrerade ansatsen urskiljer jag verksamhet/praxis, informell modell, 
formell modell, preskriptiv modell samt verksamhetsrelaterad teori som väsentliga aspekter att 
analysera. Verksamhetsrelaterad teori tillsammans med verksamhetsintegrerade tolkningsram utgör 
basen för analys av drivhusmodell och motsvarande verksamhet/praxis i kapitel 5. Med inspiration 
av den verksamhetsrelaterade teorin gör jag i kapitel 5 en teoretisk konstruktion av Lärprocess 
enligt drivhusmodell. Den utgör själva fundamentet i den preskriptiva modellen. Den 
verksamhetsrelaterade teorin samt den analys som ligger bakom dess framtagning redovisas i sin 
helhet i bilaga 10. Det är alltså i bilagan som litteraturreferenserna återfinns. I detta kapitel kommer 
jag i kondenserad form att redovisa de slutsatser jag drar av analysen. En konsekvens av detta 
förfaringssätt är att referenshantering samt arbete med att definiera begrepp genomförs i bilaga 10. 
För referenser och utförlig begreppsdefinition hänvisas till bilagan. Upplägget ger läsaren två 
alternativ: 
 

1. att läsa den kondenserade presentationen och gå in i bilagan vid behov, och gå vidare med 
kapitel 4-7. På detta sätt möter läsaren snabbt drivhusmodellen. Bilaga 10 används sedan 
som en fördjupning kring integration av erfarenhets- och ämnesbaserat lärande och 
drivhusmodellens teoretiska utgångspunkter. (rekommenderad lässtrategi) 

 
2. att läsa bilaga 10 och gå vidare med kapitel 4-7. 

 
Vid framtagningen av den verksamhetsrelaterade teorin utför jag på kritisk väg en integration av 
olika teoribildningar med ambitionen att modell, verksamhet/praxis ska kunna ses utifrån ett 
helhetsperspektiv. Det innebär också att rekommendationer till verksamhet/praxis förväntas kunna 
ges utifrån ett helhetsperspektiv. Jag gör bedömningen att teorier om kunskap och lärande är de 
teorier som vid det nuvarande utvecklingsstadiet har störst relevans för, och bör ges mest verkan på, 
utformningen av arenans och drivhusens kärnverksamhet.11 I kapitlet (främst i bilaga 10) tar jag 
därför upp och reflekterar kring en rad centrala begrepp och teoretiska perspektiv på lärande och 
kunskap, samt ställer dem i relation till varandra. Den verksamhetsrelaterade teorin förväntas 
förutom att ligga till grund för analysen i kapitel 4 funktionen fylla en funktion som reflektionsfond 
i den fortsatta utvecklingen av drivhusmodell och verksamhet/praxis. Som reflektionsfond bör den 
inte endast vara användbar för mig i min forskarroll utan för alla som är involverade i eller 
intresserade av en integration mellan erfarenhetsbaserad och teoribaserad utbildning. Således 
kommer jag att ta upp och behandla perspektiv och modeller kring lärande och kunskap som har ett 
mer långsiktigt syfte än att genomföra analysen i kapitel 4. 
 
Som en utgångspunkt för teoridiskussionen väljer jag att sortera lärande och kunskap efter följande 
logik: lärande är den process som leder fram till resultatet kunskap. Med lärande menar jag 
kunskapsbildning i vid bemärkelse. Lärande kan handla om den process som 
instrumentmakargesällen genomgår då denne förkovrar sig i att bygga fioler, likväl som den process 
vid vilken ett internationellt tvärfunktionellt sammansatt forskarteam tillsammans försöker nå en 
fördjupad förståelse kring ungdomars livssituation. I sammanhang av det senare räknar jag även till 
lärandet den process som t.ex. en syokonsulent genomgår då denne läser forskarteamets rapporter 
för att kunna handla på ett mer kompetent sätt inom sin profession. Såväl lärprocesser och som 
resulterande kunskap uppvisar stor variation. I växelverkan mellan lärandet som process och den 
resulterande kunskapen startar ofta nya lärprocesser, ibland med nya aktörer, som resulterar i ny 
kunskap osv. Detta samspel är intressant. Den aktiva intentionella, synliga, och i sammanhanget 

                                                 
11 Allteftersom verksamheten kring arena och drivhus expanderar kommer teoribildningar inom fler områden att 
aktuella att lyfta in i den verksamhetsrelaterade teorin. Ett exempel på sådant område är ekonomiska och juridiska 
teorier om kommersialisering av forskningsresultat.  
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meningsfulla handlingen framstår för mig som den viktigaste spridningsfaktorn. För att kunskapen 
ska bli synlig eller begriplig för utomstående krävs oftast att den i reflekterad form kan kläs i 
språklig dräkt. Den bör alltså kunna relateras i en dialog. Dynamiken mellan implicit och explicit 
kunskap är därför av ett centralt intresse. Jag inleder utvecklingen av den verksamhetsrelaterade 
teorin med att analysera olika teorier om kunskap. (Ovanstående avsnitt baseras på bilaga 10 s.1) 

3.1 Den mångfacetterade kunskapen / Aspekter på kunskap 
Vi kan urskilja mängder av aspekter när vi riktar blicken mot det vi kallar för kunskap. Det som 
betraktaren ser, har med dennes position att göra, dvs. vilken verksamhet denne ingår i, vilken 
funktion han har att fylla, samt de konkreta situationer som påverkar dennes handlande. 
Verksamheter förändras som bekant. Vi bör därför hålla dörren öppen för nya tolkningar. I detta 
utvecklings- och forskningsarbete behövs en modell för att se på kunskapsaspekter som används vid 
handling, som dessutom kan accepteras av ett flertal betraktare. Modellen behöver inte säga absolut 
hela sanningen, men man måste kunna använda den på ett generellt sätt. Med det menar jag att om 
vi ser till en specifik kompetens eller förmåga bör modellen hjälpa oss att urskilja kunskapsaspekter 
som är väsentliga för den. Jag finner att arbetslivsforskaren Bo Göranzons och filosofen Kjell 
Johannessens teorier är delvis funktionella i detta sammanhang. Göranzon och Johannessen 
urskiljer: påståendekunskap, förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap. Deras definition kan 
sammanfattas på följande vis: Påståendekunskap; den kunskap inom en yrkestradition vilken 
formulerats i principer, teorier, metoder osv., alltså den kunskap som vi kan ta del av genom 
teoretiska studier. Förtrogenhetskunskap; den kunskap som vi utvecklar då vi som aktiv deltagare i 
en praxis, t.ex. via arbetskamrater, delges traditionens exempel, dvs. då vi uppnår en förtrogenhet 
med andras erfarenheter. Denna kunskap hjälper oss att tolka, se mönster, och bedöma något. Jag 
skulle vilja tillägga att den hjälper oss att före tolkningen, fokusera de fenomen (inklusive 
situationer) i vår omvärld, och inom oss själva, som är värda att betrakta. När vi blir förtrogna med 
något, lär vi oss samanhang och vad som i kollektiv mening kan anses som värt att prata om. Vi lär 
oss samtidigt hur vi bör prata om det. Färdighetskunskap; den kunskap vi tillägnat oss genom 
handling i praxis, dvs. en handlingsbaserad förstahandserfarenhet.  
 
De två första kunskapsaspekterna finner jag relevanta i den betydelse som de själva anger. Det sista 
begreppet, färdighetskunskap, finner jag dock problematiskt. Det finns flera typer av färdigheter 
som jag inte räknar som kunskap. Hit hör t.ex. olika operationer som människor utför på ett 
omedvetet sätt. Jag anser att vi måste ha att göra med en kritiskt reflekterad färdighet för att den ska 
kunna betraktas som kunskap. Med kritiskt reflekterad färdighet (handling) menar jag att den måste 
kunna förstås i sitt sammanhang. I kapitel Lärprocess enligt drivhusmodell definierar jag en 
handlings sammanhang utifrån kunskap om verksamhet, situation (behov, problem och fenomen) 
och egen funktion (roll och/eller grupp). En färdighet som är kritiskt reflekterad i sitt sammanhang 
kallar jag för förmåga. Man kan och bör därför tala om en förmågekunskap istället för 
färdighetskunskap. Förmågekunskapen är den mest integrerande av de tre kunskapsaspekterna. Där 
inkluderas påståendekunskap, förtrogenhetskunskap samt den kunskapsaspekt som Johannesen 
tillför under senare år, dvs. omdömeskunskapen. För kunskap som relaterar till handling urskiljer jag 
därför följande aspekter: påståendekunskap, förtrogenhetskunskap, omdömeskunskap samt 
förmågekunskap. Dessa aspekter sammanfattas i figur 3.1. 
 



 

 44

*Förmåga

*Omdöme

*Förtrogenhetskunskap

*Påståendekunskap

Formulering 
av handling

Kunskapsaspekter vid formulering av handling

*Förmåga

*Omdöme

*Förtrogenhetskunskap

*Påståendekunskap

Formulering 
av handling

Kunskapsaspekter vid formulering av handling

 
Figur 3.1 
 
Mer specifika kompetenser och förmågor kan nu relateras till ovanstående fyra kunskapsaspekter. 
De kunskapsaspekter som framträder beror på vilken kompetens/förmåga som betraktas samt dess 
relation till verksamhet, situation och funktion. Att ha en dialogkompetens i ett vetenskapligt 
sammanhang förutsätter t.ex. att man tillägnat sig ett stort mått av påståendekunskap inom relevant 
område samt att man är förtrogen med den verksamhet (eller det verksamhetssystem) där dialogen 
tar form. 
 
Den personknutna kunskapen utgörs till stor del av så kallad tyst kunskap, dvs. personen kan inte 
artikulera den. Dreyfus & Dreyfus menar att vi kan se en skala från novis till expert där betydelsen 
av tyst kunskap paradoxalt nog ökar desto närmare expertrollen vi kommer. Experten agerar 
intuitivt och använder ofta alla sina mentala och kroppsliga resurser på ett samtidigt vis i 
handlingen. Den kompetenta handlingen är därför mycket komplex. Den är helhetsbaserad och 
kräver omfattande analys (och återsyntes) för att förstås på ett fullkomligt sätt. Experten kan därför 
sällan förklara sitt beteende, och därmed inte relatera det i skrift. Den tysta kunskapens natur 
hämmar expertens möjlighet att använda sin expertis i dialogens form. Det bör påverka expertens 
förmåga att lära tillsammans med de som har en annorlunda kompetens (annat yrke, tillhör annan 
disciplin osv.) på ett negativt sätt. 
 
I bilaga 10 (kapitel 3.1) har jag markerat betydelsen av att både lärandets livslånga och livsvida 
dimension beaktas. Med den livsvida dimensionen avses samspelet mellan formellt och informellt 
lärande. Formellt lärande är lång eller kort, planerad, organiserad utbildning som sker med ett 
tydligt mål. Informellt lärande är det lärande som sker spontant när människor är aktiva i någon 
form, mentalt och/eller fysiskt. Som ett ytterligare förtydligande kan man säga att det endast är i 
sammanhang av formellt lärande som vi kan tala om utbildning. ”Formellt lärande” och 
”utbildning” är för mig synonyma begrepp. Med informellt lärande avses ofta erfarenhetsbaserat 
lärande. Genom drivhusaktiviteten planerar vi för ett erfarenhetsbaserat lärande. Termerna formellt 
och informellt lärande är därför en smula vilseledande. Begreppen är dock mycket etablerade 
eftersom vi har en lång tradition av att skilja lärande (i skolan) från handling (i arbetslivet). 
 
Inom olika verksamheter uppstår som ett långsamt lärande olika kompetenta relationer mellan 
deltagare. Således finns det uppgifter som vi kan lösa endast i kraft av varandra. Det är därför 
rimligt att tala om ett lärande som ligger mellan individer. Lärande och kunskap existerar därmed  
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inte bara på individuell och på kollektiv nivå utan lärande och kunskap kan ligga mitt emellan.  
 
(Se bilaga 10 kap 3.1) 

3.2 Handlingsplaner för hantering av lärande och kunskap? 
En förutsättning för människans dramatiska utveckling de senaste millennierna har varit hennes 
förmåga att skapa och återskapa kunskap. I nutida samhälle råder en uppdelning av produktion (som 
sker i arbetslivet inom näringsliv eller offentlig sektor) och lärande (som sker i ungdomsliv inom 
skolor). Emellertid ställer dagens arbetsliv höga krav på lärande och kunskapshantering. Detta leder 
till ett behov av förbättrad samverkan mellan dessa verksamheter. Respektive verksamheters 
handlingsplaner för realisering av lärande och kunskapshantering skiljer sig dock väsentligt. I 
kapitel 3.2.1 samt 3.2.2 kommer jag att behandla dessa. 

3.2.1 Handlingsplaner för lärande och kunskap i arbetslivet 
Ekonomins globalisering har lett till att rutiner i arbetslivet behöver brytas och bytas i en snabb takt. 
Kraven på flexibilitet har medfört en projektifiering av många verksamheter. Människor måste nu 
under relativt korta tidsrymder kunna samverka med nya människor under multidisciplinära former. 
Tillsamman måste de kunna bygga upp och återanvända kunskap från tidigare projekt, som sedan 
ska kunna integreras i en efterfrågad tjänst eller produkt. Nya grupper måste alltså kunna lära av 
tidigare gruppers arbete. Som svar på detta behov av lärande och kunskapshantering sker en 
utveckling av kvalitetsledningssystem, av kvalitetsteknik, av former för lärande mellan projekt, 
utvecklingen av former för dialogbaserad kommunikation mm. Inom dessa handlingsplaner utgör 
sätt att använda språk det främsta verktyget. Idén är att på olika sätt explicitgöra kunskap samt 
utveckla former som stödjer vidare kommunikation av kunskapen. Mästarlärande är en helt annan 
typ av handlingsplan. Där är inte språket lika centralt. Tyst kunskap betraktas inte som en 
outvecklad form av kunskap. Tvärtom menar man att tyst kunskap är den dominerande kunskapen 
hos en mästare. Idén är att realisera lärande genom att låta oerfarna delta aktivt i en etablerad 
praktikgemenskap. Verktyget är imitation och successiv etablering i en verksamhet. Att denna 
lärprocess nått en renässans beror på att man med fog kan kritisera traditionella skolformer för att 
dåligt stödja handlande i arbetslivet. Att jag tagit med den som en handlingsplan för lärande och 
kunskap i arbetslivet har att göra med att förespråkarna för denna inriktning i princip menar att man 
kan lägga ned skolorna och införa mästarlärande i arbetslivet. Kritiken mot mästarlärande är dock 
tämligen hård. Kritikerna hävdar att att mästarlärande ytterst leder till en konservering av samhället. 
De lärande imiterar färdigheter men har ingen möjlighet att reflektera över dem eftersom de saknar 
teoretiska perspektiv. Dessutom menar kritikerna att lärprocesserna leder till underordning. 
 
På grund av problematiken kring handling och tyst kunskap samt möjligheten att kunna reflektera 
erfarenheter har teoribildningen kring dessa frågor fördjupats de senaste decennierna. Genom att 
jämföra fortbildningsinsatser med produktionsförbättringar i verksamheter har man också på 
samhällsnivån identifierat individens svårighet att på egen hand bygga mentala modeller av 
situationer som kan leda till ett överskridande. Ellström talar om att informellt och formellt lärande 
måste kombineras för att utvecklingsinriktat lärande ska kunna uppnås i arbetslivet. Det är samtidigt 
tydligt att teoretisk kunskap inte automatiskt ger en handlingsberedskap i situationer. Fortbildnings-
insatser i arbetslivet måste dock vara riktade för att de ska leda till en förändring. Helst ska 
forskning vara inblandad för att effekt ska uppnås. 
 
En slutsats man kan dra av ovanstående resonemang är att vi bör iaktta viss försiktighet kring 
användningen av mästarlärande i drivhusen. Vi bör motverka att mindre erfarna underordnar sig 
mer erfarna. Den imitation som kommer att ske i drivhus bör utmanas, dvs. handledare bör stödja en 
kritisk reflektion där teoretiska perspektiv anläggs gentemot betraktade situationer, problem och 
fenomen, annars riskerar studenterna att hamna i förtrogenhetsfällan. Det bör dock ses som något 
positivt att studenterna upptäcker och får konfronteras med imitation redan under sin studietid. 
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Imitation förekommer i alla etablerade praktikgemenskaper. Eftersom drivhusen inte är någon 
etablerad praktikgemenskap kommer studenterna inte att översköljas över av så – här – gör – man- 
rutiner. Med ett utvecklat handledningsstöd får de en chans att bearbeta imitationen kritiskt. De får 
en möjlighet att bygga upp en metakunskap kring detta lärande redan under sin studietid. Denna 
slutsats förs till den preskriptiva modellen. Att föra denna slutsats till formella modellen är kanske 
inte så problematisk, men att realisera den i verksamhet/praxis bedömer jag som svårt. Konkreta 
handlingsplaner för handledning av lärprocessen med avseende på detta problem behöver utvecklas. 

3.2.2 Handlingsplaner för lärande och kunskap i skolan 
I svensk utbildningsforskning och utbildningsdiskussion möter vi idag två dominerande 
teoribildningar. Den ena är Fenomenografin/Variationsteorin och den andra är Det sociokulturella 
perspektivet. Båda dessa har förgreningar utanför landets gräns. Jag behandlar dessa för att ge en 
bild av handlingsplaner som är aktuella inom en stor del av formell utbildning. 

Fenomenografi och Variationsteori 
Inom detta avsnitt (i bilaga 10) har jag behandlat Fenomenografi och Variationsteori som exempel 
på ämnescentrerade ansatser kring lärande. Avsnittet avslutas med en kritik mot ensidig fokusering 
av begreppsbildning. Den kritiken är riktad mot alla ensidigt ämnescentrerade perspektiv i 
sammanhang av professionsutbildning. 
 
Inom fenomenografi har man identifierat olika lärstilar (yt- respektive djupinriktat lärande) och 
undervisningsstilar (atomistiskt och holistiskt) som ger olika djup i kunskapen. Dessa är flexibla 
och kan påverkas av lärsituationen. Inom fenomenografin har man också urskilt kvalitativt skilda 
sätt som lärande kan uppfatta vissa fenomen. Antagandet är att en pedagog genom att känna till 
dessa kan tillrättalägga en undervisningssituation där dessa perspektiv utmanas och den lärande 
hjälps att anta ett bättre perspektiv. Genom kritisk granskning av experter kan läroplaner på 
kvalitativ väg reduceras och centrala begrepp och fenomen destilleras fram. I och med utvecklingen 
av variationsteorin har man ett steg i riktning mot att utforma en pedagogik. Genom att variera vissa 
aspekter av ett fenomen och samtidigt hålla vissa andra aspekter invarianta har man på empirisk väg 
visat att upplevelsen av variation har en väsentlig betydelse för lärandet. Man har också visat 
exempel på sätt att nyttja variationen, dvs. vad som bör hållas invariant och vad som bör varieras i 
en viss lärosituation. Kritik mot teoribildningen handlar framförallt om att man så ensidigt fokuserar 
teoretisk begreppsbildning samt att man inte problematiserar sambandet mellan tanke och handling. 
Det är inte självklart att utvecklingen av vetenskapliga begrepp automatiskt ger en 
handlingsberedskap inför framtida handlande i en verksamhet där olika situationer uppträder och 
man agerar i en funktion/roll.  
 
Jag finner att den grundläggande tanken om variation i teoribildningen dock går att tillämpa när vi 
ser till handling i arbetslivet. Efter genomgång av Det sociokulturella perspektivet och 
Verksamhetsteorin kommer jag att visa att utgångspunkter för handling kan sökas i kunskap om 
verksamhet, situation (behov, problem och fenomen) samt egen funktion (roll och/eller grupp). 
Faktorer att variera och hålla invarianta kan urskiljas i aspekter som har att göra med verksamhet, 
situation och egen funktion.  
 
(Se bilaga 10 kapitel 3.2) 

Det sociokulturella perspektivet och VerksamhetsteorinMed Det sociokulturella perspektivet 
betraktas all kunskap som situerad. Om den ska förflyttas mellan olika verksamheter eller 
verksamhetssystem uppstår transferproblem. Olika verksamheter (och verksamhetsystem) följer 
olika logiker. Att tänka kan vara en kollektiv handling. Vårt främsta verktyg, språket, har utvecklats 
genom en kollektiv kunskapsbildning. Språket är därmed det främsta exemplet på mediering av 
kunskap, dvs. att människan kan placera kunskap utanför sig själv med hjälp av symboler. Ett annat 
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exempel på mediering är datorverktyg. Ett problem med mediering är att kunskap dräneras, blir 
inaktuell. Fördelen är att människan kan ägna sig åt att bilda kunskap om annat. Här har vi en tydlig 
framstegstanke. Det sociokulturella perspektivet erbjuder inte någon ny pedagogik. Genom att 
perspektivet lyfter fram verksamheten som strukturerande resurs och fokuserar handlingens 
meningssammanhang kan man dock dra vissa slutsatser om skolverksamhet. Jag finner t.ex. att en 
undervisningssituation där teori lyfts fram på ett dekontextualiserat sätt är mindre bra. Perspektivet 
innehåller för närvarande dock ingen undervisningsteori. 
 
Verksamhetsteorin är mer holistisk till sin karaktär och den spänner över ett stort fält av samhälls- 
och socialvetenskaplig teoribildning. Både verksamhetsteorin och Det sociokulturella perspektivet 
går tillbaka på den Kulturhistoriska teorin med Vygotskij, Luria och Leontiev som 
förgrundsgestalter. Verksamhetsteorin innehåller ett fysiologiskt, psykologiskt, filosofiskt och 
sociologiskt helhetsperspektiv på människan. Den enskilda människans eller gruppens plats i 
historien bildar utgångspunkt i studier inom verksamhetsteori. Människans eller gruppens historia 
bestäms av hennes deltagande i olika verksamheter. Deltagande sker via aktiv handling. Det är 
handlingarna som skapar och återskapar verksamheten. Människan betraktas som intentionell och 
hennes handlingar utförs i växelverkan mellan egna motiv och verksamhetens mål. Genom 
deltagande i verksamheter och genom den utveckling som sker på grund av verksamheter förändras 
människans behov och motiv. På samma sätt som motivväxling kan ske i en verksamhet kan 
människors motiv och handlingssätt växla när de byter verksamhet. Ett exempel (i bilaga 10) gällde 
ungdomar som nyttjade rekreationsdroger. Utan att personligheten hos dessa förändrades slutade de 
med drogerna eftersom de sökt sig till nya verksamheter där användning av dessa droger inte ingick 
(var otänkbart). Verksamhetens logik har därför ett stort inflytande över människors handlande. Om 
en utbildning ska ge en påverkan som sträcker sig in i yrkeslivet måste vi ge studenterna en förmåga 
att urskilja utgångspunkter för handling som har med verksamhet att göra. Vi måste ge dem en 
förmåga att kritsikt kunna reflektera kring dessa utgångspunkter om de ska ha en möjlighet att bryta 
och byta rutiner.  
 
När människan socialiseras, träder in och aktiverar sig i verksamheter, sker en internalisering av 
verksamheten i henne. Enligt verksamhetsteorin är människan ett subjekt som söker 
behovstillfredställelse via ett objekt. Mellan människan och objektet finns alltid en förmedlande 
artefakt (Vygotskijs modell). I sammanhang av verksamheter kan man som Engeström framhåller 
urskilja betydelsen av följande tre faktorer: regler, gemenskap och arbetsdelning. För att förstå en 
enskild människas (eller en grupps) handling menar jag att man kan se till verksamhetens logik, 
faktorer som bestämmer och påverkar situationen samt den egna funktionen (roll och/eller grupp) i 
relation till varandra. Man bör dock samtidigt ställa dessa i relation till kunskapsaspekterna: 
påståendekunskap, förtrogenhetskunskap, omdöme samt förmåga. Jag utvecklar detta resonemang i 
kapitel 4. 
 
I reaktion mot att människan skulle vara styrd av sin biologiska utveckling har Vygotskij utvecklat 
en teori om den närmaste utvecklingszonen. Den beskriver skillnaden mellan aktuell nivå och den 
nivån som en lärande kan nå med påverkan av mer kompetenta individer eller kollektiv. Med 
fantasins hjälp är den lärande inte uteslutande hänvisad till att nå en utvecklingsnivå som motsvarar 
omgivningens kunskap. Hon kan utvecklas och överskrida situationer, funktioner/roller och 
verksamheter.I sammanhang av det delar Engeström in lärande efter fyra kvalitativt skilda nivåer:  
 
1) reproduktivt lärande (uppgift/mål, metod och resultat är givna),  
2a) produktivt lärande – regelstyrt (uppgift/mål och metod givna men ej resultat)  
2b) produktivt lärande – målstyrt (uppgift/mål givet men ej metod och resultat)  
3) expansivt lärande (uppgift/mål, metod, resultat och utvärderingsform ej givna.  
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I sammanhang av det expansiva lärandet talar Engeström om överskridande av situation och 
problem. Jag menar att man istället måste se till verksamhet, situation och egen funktion i relation 
till varandra när man ser till det expansiva lärandet. Eftersom verksamheten har en logik som 
påverkar handlingen bör denna tas i beaktande. På samma sätt sätter den egna rollen ramar för hur 
en person agerar. Jag utvecklar detta vidare i kapitel 4. 
 
(Se bilaga 10, kap 3.2) 

3.3 Från bildning till yrkesrelaterad kompetens och kvalifikation  
I kapitlet 3.3 (bilaga 10) har jag studerat hur det kan komma sig att kompetens och kvalifikation har 
intagit en betydande plats i diskussionen om dagens utbildning. Jag identifierar två bidragande 
orsaker: 1) den växande kritiken mot ämnescentrerade perspektiv, som variationsteorin är ett 
exempel på 2) en bildningstradition i utdöende. För diskussion kring ämnescentrerat perspektiv se 
avsnittet Fenomenografi och Variationsteori. Jag går här in på orsak två. Inom bildningstraditionen, 
som är ett barn av upplysningen, möter vi idén att universitetslärarna ska forska. Wilhelm von 
Humboldt, en av bildningstraditionens mest betydelsefulla lärofäder, förankrade idén praktiskt vid 
tillskapandet av Universitetet i Berlin år 1810. Universitetet kom senare att stå förebild för många 
andra universitet. Ett överordnat syfte med att betona forskning var att utbildningen hela tiden 
skulle ske vid vetandets gräns. Enligt bildningsperspektivet sågs människan och hennes kunskap 
som något i ständig utveckling. Det vi möter är en tidig utlöpare av idén om ett livslång lärande. 
Med nutida ögon ses en bildad person som någon med stora historiska, språkliga och estetiska 
kunskaper. Hit hör också hävdandet av vissa värden som kopplar till dessa områden. Trots att 
upplysningen kan ses som bildningstraditionens anfader knöts den inte till naturvetenskapen.  
 
Man försökte motverka tendensen till uppdelning i ämnen. Man ville ge människor en möjlighet till 
överblick. Kunskapens sammanhang ansågs som viktigt. Den bildade människan skulle t.ex. inte 
memorera lagar. I stället skulle hon lära sig filosofi för att kunna förstå lagarnas bakgrund. Syftet 
med att betona individens möjlighet till överblick var emancipatoriskt. Med bildning skulle 
människan frigöras från t.ex. religionens mentala fängelse. En reflektion man kan göra är att det 
nutida samhällets långt gångna arbetsdelning, vilket bland annat resulterat i en enorm 
kunskapsexpansion, hindrar möjligheten till överblick. 
 
I Sverige slår bildningstanken också igenom som folkbildning. Folket skulle bildas för att kunna ta 
en aktiv roll i utvecklingen av det demokratiska samhället. Som aktiv bildningsform hade den sin 
storhetstid under 1900-talets första hälft. Vi möter dock samma pedagogiska vision när grundskolan 
skapas. Då kallar man detta innehåll för medborgarkunskap. Under några decennier kring förra 
sekelskiftet övergick Sverige från att vara en jordbruksnation till att bli en industrination. Med 
industrialiseringen följde taylorismens intåg. En konsekvens blev att industriarbetaren behövde 
mycket liten kunskap för att utföra sitt arbete. Planeringen av arbetet utfördes av tjänstemän. 
Arbetaren behövde i princip bara kunna följa enkla föreskrifter. Resten av kunnande var reducerat 
till operationer. Kunskap behövdes däremot för att delta i demokratin samt för att delta i 
arbetsmarknadens lönebildning som en aktiv och accepterad part. Jag menar att vi här ser en 
separering av arbete och kunskap som sedan följer oss under hela 1900-talet och in på 2000- talet. 
När det gäller professionsutbildningars bristande förmåga att ge handlingsberedskap inför 
kommande yrkesliv ser jag en orsak i bildningstankens fokus på att ge bakgrundskunskaper istället 
för att ge förmågor (eller färdigheter). Relationen mellan tanke och handling problematiseras inte. 
Vi känner t.ex. igen det i utbildningen till civilingenjör vid KTH, där det informella lärandet som 
hör ihop med studentlivet (i sektionerna) snarare än det formella lärandet svarar mot professionens 
behov. 
 
Min slutsats i sammanhang av detta utvecklingsprojekt är att det krävs ett ordentligt brott med 
traditionen för att realisera drivhusmodellen fullt ut. Bildningstradition och ensidigt 
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ämnescentrerade perspektiv hindrar en utveckling mot en utbildningsansats där erfarenhetsbaserat 
lärande tas på allvar samt där kvalifikation och kompetens utgör en del av begreppsapparaten. Den 
kritik som riktats mot bildningstradition och ämnescentrerade perspektiv banar dock väg för en 
förnyelse. Kanske kan drivhusmodellens ansats mot syntes av ämnesbaserat och erfarenhetsbaserat 
lärande bidra till att minska detta motstånd.  
 
(Se bilaga 10 kap 3.3) 

3.4 Integration av erfarenhetsbaserat och teoribaserat lärande. 
I kapitel 3.4 (i bilagan) undersöker jag hur en integration av erfarenhetsbaserat och teoribaserat 
lärande kan göras. Vid integration av erfarenhetsbaserat lärande i en professionsrelaterad utbildning 
som av tradition är nästan uteslutande teoribaserad bör man föra in begreppen kompetens och 
kvalifikation. Jag har undersökt dessa begrepp Därefter har jag visat hur dessa kopplas samman i en 
kompetensbaserad ansats. Jag vidareutvecklade den ansatsen till en rollbaserad ansats som 
anpassad för högre utbildning där erfarenhets och teoribaserat lärande integreras. Jag avslutade med 
att ge en in inblick i hur man kan se på ett lärande där personlig erfarenhet och teori reflekteras. 
 
Ellström (1992) definierar kvalifikation och kompetens på följande sätt: 

 
”Med kvalifikation avses den kompetens, som objektivt krävs på grund av arbetsuppgifternas 
karaktär, och/eller som formellt eller efterfrågas av arbetsgivaren. Medan således kompetens utgår 
från individen och dennes potentiella förmåga i relation till ett visst arbete, så utgår begreppet 
kvalifikation från arbete och de krav detta ställer på individens kompetens.” (s.30) 
 
Vi får oftast mer ”praktiska” teorier kring kvalifikation än kompetens eftersom det är lättare att göra 
mätbara studier kring arbetsuppgifter än egenskaper som t.ex. är kopplade till en individs 
personlighet. Forskare som ser på kvalifikation respektive kompetens tillhör dessutom ofta olika 
diskurser vilket leder till integrationsproblem. Kompetensen kan ses som att den är uppbyggd av 
följande delar: psykomotoriska faktorer, kognitiva faktorer, affektiva faktorer, personlighetsfaktorer 
och sociala faktorer. Enligt mitt perspektiv är kompetensen dessutom i viss utsträckning knuten till 
verksamhet, situation och egen funktion. Detta speglar den kompetensens individuella dimension. 
Kompetens kan dessutom existera i formen av kompetenta relationer, dvs. på ett interpersonellt sätt. 
En person kan vara komptent i en verksamhet på grund av att det där finns en annan person som 
kompletterar henne. En grupp kan dessutom som helhet inneha en viss kompetens. Därmed kan 
kompetensen existera på kollektiv nivå. Motsvarande resonemang kan föras kring begreppet 
kvalifikation.  
 
Man kan se på kompetens i en verksamhet enligt två grundläggande perspektiv: Cognitive-Rational 
perspective samt Intuitive-Contextual perspective, se bilaga 10 (tabell 3.1). Den förstnämnda har 
vuxit fram ur en kognitionsinriktad teoribildning och den senare utifrån en mer humanistiskt 
inriktad teoribildning. Perspektiven bör ses som kompletterande. Den erfarna personalen som kan 
hantera stress, komplexa och ostrukturerade frågeställningar tillhör Intuitive-Contextual 
perspective. Till Cognitive-Rational perspective hör de som är mindre erfarna, handlar mer 
strukturerat med väldefinierade uppgifter. De tillhör också mer hierarkiska miljöer. Genom 
drivhusaktiviteten finner jag att dessa perspektiv bör kontrasteras och konfronteras med varandra. 
Genom att stödja studenternas metakognition bör vi inducera en kritiskt reflekterande lärprocess där 
de själva kan se dessa perspektiv i relation till sin egen kompetens. 
 
Under de senaste decennierna har diskussionen om en kompetensbaserad utbildningsansats tagit 
fart. Genom denna ansats försöker man, utifrån studier av yrkeslivet, kartlägga yrkesrelaterade 
kompetenser i form av färdigheter och förmågor. Kartläggningen resulterar i utvecklingen av 
explicita mål som man sedan exponerar studenterna för. Den grundläggande idén är att målen ska 
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vara uttryckta i observerbara beteenden. Ansatsen (Competency-based) läroplansutveckling 
introducerades i USA på 1960-talet och då inom lärarutbildning. Den har senare spritts till andra 
delar av världen. Diskursen har vuxit fram ur den behavioristiska skolan. Benjamin Blooms 
läroplansteorier har fungerat som en av utgångspunkterna i teoribildningen. Man behöver dock inte 
vara behaviorist för att överväga en kompetensbaserad ansats. Ett utvidgat perspektiv på kunskap 
där man t.ex. tar in socialisation, leder till att man ser kompetens som något mycket större än 
teoretisk förståelse. Ansatsen blir relevant trots att arbetslivet är föränderligt. En idé går ut på att 
förmågor utan problem kan förflyttas mellan olika verksamheter. Enligt mitt perspektiv är förmågor 
kopplade till verksamhet, situation och funktion. Förmågan kan emellertid beskrivas som en kritiskt 
reflekterad färdighet där påståendekunskap, förtrogenhetskunskap och omdöme integreras som 
metakunskap. Det leder till att ett visst mått av överskridande är inbyggt i förmågan. Förmågan är 
därmed knuten till ett utvecklingsinriktat lärande och är därför flyttbar.  
 
Att den kompetensbaserade ansatsen aktualiserats har att göra med det växande intresset för att låta 
studenter utvecklas i anslutningen till en praktikgemenskap, dvs. samma intresse som ligger bakom 
mästarlärandets renässans. Syftet är bland annat att undvika praktikchock vid inträde i yrkeslivet. 
Återkommande resonemang går ut på att: Teori har utomordentligt mycket med praktik att göra. 
Studenter bör därför kontinuerligt tränas att göra kopplingar mellan teori och utgångspunkter för 
handling. Annars är det stor risk att den som inträtt i arbetslivet efter ett tag, okritiskt imiterar sina 
kollegors beteende och i sin tur för traditionen vidare med orden: så här har vi alltid gjort. Detta 
leder till teoriförakt.  
 
Min slutsats är att studerande en professionsinriktad utbildning bör möta rena ämnesstudier men 
också ges en möjlighet att utöva en yrkesrelaterad roll. Handledd praktik i arbetslivet är en form, 
deltagande i drivhus är en annan. I växelverkan mellan ämnesstudier och praktik bör den lärandes 
metakognition stimuleras för att denne ska upptäcka hur teori och praktik hänger samman i olika 
situationer. I detta läge har den kompetensbaserade ansatsen övergått i det jag kallar för en 
rollbaserad ansats. Den lärande handlar i relation till verksamhet, situation (behov, problem och 
fenomen) och egen funktion (roll och /eller grupp). Den handlande kan alltså söka utgångspunkter 
för handling inom de tre kunskapsområdena verksamhet, situation och egen funktion. I relation till 
varje kunskapsområde kan man urskilja kunskapsaspekterna: påståendekunskap, 
förtrogenhetskunskap, omdöme och förmåga. Denna slutsats har jag beskrivit nedan i figur 3.4. 
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Figur 3.4 
 
För mer utvecklade resonemang kring modellen se kapitel 4. 
 
I drivhusmodellens korresponderande verksamhet/praxis används vid handledning och examination 
en matris över matris över förmågor. Matrisen kallas för CDIO syllabus och är speciellt utvecklad 
för tillämpning inom ingenjörsutbildning. Utveckling av matrisen har skett med en 
kompetensbaserad ansats där Blooms taxonomi använts. Blooms taxonomi är dock inte avsedd för 
denna verksamhet, vilket talar emot CDIO-matrisens användning. Emellertid har man inom CDIO-
projektet som utvecklat matrisen utfört en sållning bland förmågor i vilken utbildningens avnämare 
haft en betydande roll. Med tanke på drivhusens nuvarande form där affärsstyrd teknikutveckling 
ska realiseras bedömer jag att denna matris är det bästa som vi har att tillgå. Mot Blooms taxonomi 
kan man ställa Ellströms taxonomi (Bilaga 10, tabell 3.2) som är avpassad för nutida arbetsliv. En 
användning av den skulle dock kräva ett liknande utvecklingsprojekt som CDIO genomfört. Det har 
vi i nuläget inte möjlighet att genomföra. Alltså utvecklas rollprofiler utifrån CDIO-matrisen. 
 
I avsnittet Hur kan ett formellt lärande kompletteras av ett erfarenhetsbaserat lärande (bilaga 10) 
diskuterar jag villkor för lärande i situationer där man handlar. Här refereras en modell där Ellström 
(utvecklat från Engeström) behandlar handlingsnivå, i förhållande till kunskapsnivå och lärande 
nivå. Se tabell 3.4 i bilaga 10. Jag tar där också tar upp villkoren för att nå ett utvecklingsinriktat 
lärande i sammanhang av verksamhet och situation. Ett sådant lärande kräver teoretiska perspektiv. 
Avsnittet avslutas med visionen om att realisera ett livslångt lärande med en livsvid dimension. Det 
är också drivhusmodellens vision. 
 
(Se bilaga 10 kapitel 3.4) 
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Detta kapitel har jag ägna åt att bygga upp en verksamhetsrelaterad teori. Denna utgör tillsammans 
med den verksamhetsintegrerade tolkningscirkeln basen för analys av drivhusmodell och 
motsvarande verksamhet/praxis. Den utgör också basen för den konstruktion av modell för 
lärprocess enligt drivhusmodell som jag genomför i kapitel 5. Ambitionen har varit att på kritisk 
väg integrera olika teoribildningar med ambitionen att modell, verksamhet/praxis ska kunna ses 
utifrån ett helhetsperspektiv. Det innebär också att rekommendationer till verksamhet/praxis 
förväntas kunna ges utifrån ett helhetsperspektiv. Min bedömning har varit att teorier om kunskap 
och lärande är de teorier som, vid nuvarande utvecklingsnivå för drivhusmodell och 
verksamhet/praxis, har störst relevans för, och bör ges mest verkan på, utformningen av arenans och 
drivhusens kärnverksamhet.12 I kapitlet redogjorde jag för och reflekterade kring en rad centrala 
begrepp och teoretiska perspektiv på lärande och kunskap, samt ställde dem i relation till varandra. 
Den verksamhetsrelaterade teorin förväntas förutom syftet att ligga till grund för analysen i kapitel 
4 funktionen att fylla en funktion som reflektionsfond i den fortsatta utvecklingen av drivhusmodell 
och verksamhet/praxis. Som reflektionsfond bör den inte endast vara användbar för mig och 
verksamhetens deltagare utan för alla som är involverade i eller intresserade av en integration 
mellan erfarenhetsbaserad och teoribaserad utbildning. Med avseende på detta hänvisar jag till 
bilaga 10. Där förekommer t.ex. resonemang kring olika dialogformer som inte behandlas i denna 
kortfattade redogörelse. Genom att redovisa denna i sin helhet (bilaga 10), så den framträtt för mig, 
har ambitionen varit att öppna för andra att kunna göra en helhetsbaserad bedömning. Utvecklingen 
av den verksamhetsrelaterade teorin har stått för en stor del av analysarbetet i detta forsknings och 
utvecklingsprojekt. Den verksamhetsrelaterade teorin bör inte ses som något statiskt. Likt den 
preskriptiva modellen bör den utvecklas, omprövas och revideras allteftersom utvecklingsarbetet 
fortskrider. 
 
(Se bilaga 10) 

                                                 
12 Allteftersom verksamheten kring arena och drivhus expanderar kommer teoribildningar inom fler områden bli att 
aktuella att lyfta in i den verksamhetsrelaterade teorin. Ett exempel på sådant område är ekonomiska och juridiska 
teorier om kommersialisering av forskningsresultat.  
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4 Lärprocess enligt drivhusmodell 
I figur 4.3 återfinns en schematisk bild som på en övergripande nivå beskriver hur drivhusaktivitet 
och teorikurs korresponderar mot varandra. Schemat återger inte ett faktiskt förlopp utan bör tolkas 
som en teoretisk modell som syftar till att ge ett approximativt helhetsperspektiv. Den säger heller 
inget om tidsmässig fördelning mellan aktiviteter. För att förklara schemat behöver jag införa en 
modell som kopplar samman formulering av handling med kunskapsområden och 
kunskapsaspekter. Se figur 4.1. Jag behöver också en modell som kopplar ihop reflektion av 
handling med kunskapsområden och kunskapsaspekter. Se figur 4.2. 
 
Om man söker kunskapsmässiga utgångspunkter för en handling så framstår enligt mitt perspektiv 
tre områden som väsentliga: kunskap om verksamhet, situation respektive egen funktion.  
 
Verksamhet/verksamhetssystem: Samma handling kan vara logisk inom en verksamhet men 
ologisk i en annan, även om aktörerna är de samma. Det beror på att olika verksamheter följer olika 
logiker. Det som upplevs meningsfullt i den ena verksamheten kan upplevas som meningslöst eller 
direkt avvikande i det andra. I bilaga 10, angående Det Sociokulturella perspektivet, har jag belyst 
detta förhållande med följande exempel: 
 

”Antag att person A är granne med person B, och att den senare är läkare. Då kan det 
vara helt naturligt att person A klär av sig så fort han träffar person B, om det sker i rätt 
sammanhang (vid läkarbesök). I ett annat sammanhang kan det vara helt fel (när 
han/hon t.ex. ringer på dörren för att låna socker).” 
 

Vill vi förstå eller utveckla ett handlingssätt så bör vi betrakta handlingen i relation till den eller de 
verksamheter som gör den meningsfull. Detta gäller även om vi ser till ett system av handlingar.  
 
Flera verksamheter kan ingå i ett system av verksamheter. Vi kan jämföra med förskola, 
grundskola, gymnasieskola och universitet som tillsammans utgör en väsentlig del av det offentliga 
utbildningssystemet. Inom systemet kan likartade handlingar vara gångbara. 
 
Situation (behov, problem och fenomen): I anslutning till verksamheter uppstår situationer som 
genererar behov av handling. Det kan handla om behov som kan tillfredställas på ett oproblematiskt 
sätt, dvs. genom återskapande handlingar. Kan behovet inte tillfredställas med återskapande 
handlingar så har vi att göra med ett problem. Deltagarna måste nu nyttja sin fantasi för att 
åstadkomma nyskapande handlingar som löser eller kringgår problemet och ger 
behovstillfredsställelse. Situationer och problem relaterar alltid till ett antal fenomen. Genom 
vetenskapen är kunskap om olika fenomen och dess relationer till andra fenomen tillgänglig. Denna 
kunskap är nödvändig för att vi ska kunna tolka komplexa verksamheter, situationer och funktioner, 
varför sig eller i relation till varandra. Kunskapen ger dock sällan konkreta utgångspunkter för 
handlande i relation till en specifik verksamhet eller situation. Än mer sällan anger den hur man bör 
agera i en viss funktion eller roll.  
 
Egen funktion: Människor träder in i verksamheter via någon form av roll. Med rollen följer att 
vissa former av handlingar betraktas som rationella och andra som irrationella. T.ex. ger 
föräldrarollen mig tillträde till föräldrarådet på barnens skola. Som förälder har jag endast en 
rådgivande funktion i skolans arbete. Det skulle anses som irrationellt om jag började försöka styra 
och ställa. Roller är dock inte statiska eftersom verksamheter förändras och människor utvecklas. 
En person kan tänja på sin roll, men hon kan inte vid upprepade tillfällen handla på ett helt 
avvikande sätt utan att byta roll. En läkare som vill stanna i sitt yrke, måste således över tid handla 
på ett sätt som kan motiveras utifrån patienternas bästa. Rollen ger access till verksamheten och den 
pekar på en funktion att fylla inom verksamheten. Till rollen hör ett handlingsutrymme som 
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beskrivs av rollens ansvar och befogenhet. En mindre verksamhet kan vara begränsad till en 
funktion, och besatt med en roll. Större verksamheter kan innehålla många funktioner som i sin tur 
är uppdelade på ett flertal roller. En utvecklingsavdelning på ett storföretag kan betraktas som en 
funktion inom företaget. På den funktionen arbetar och samverkar kanske flera administratörer, 
ingenjörer och forskare i olika roller. 
 
De handlingar man utför korresponderar förutom mot verksamhet och situation mot den egna 
kompetensen. Som jag beskrivit är kompetensen enligt Ellström (1992) uppbyggd av följande delar: 
psykomotoriska faktorer, kognitiva faktorer, affektiva faktorer, personlighetsfaktorer och sociala 
faktorer. 
 
Formulering av handling: Vid formulering av en handling som utförs i anslutning till en 
verksamhet/verksamhetssystem kan utgångspunkterna sökas i kunskap om 
verksamheten/verksamhetssystem, om situationen och den egna funktionen i relation till varandra. 
Inom varje område kan åtminstone följande övergripande kunskapsaspekter urskiljas: 
påståendekunskap, förtrogenhetskunskap, omdöme respektive förmåga (att handla). I figur 4.1 har 
jag med ringar på pilarnas axlar markerat de utgångspunkter för handling som jag kan urskilja. Jag 
har med de tre inåtgående pilarna markerat hur man på ett integrerat sätt kan forma den utåtgående 
handlingen. 
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Figur 4.1 
 
Reflektion av handling: I figur 4.2 har jag markerat hur reflektion av en handling kan resultera i 
kunskap om verksamhet, situation och funktion inom samtliga kunskapsaspekter. 
 



 

 55

*Förmåga

*Omdöme

*Förtrogenhetskunskap

*Påståendekunskap

Reflektion 
av handling

Kunskap om
situation: 
behov, 
problem, 
inblandade 
fenomen… 

Kunskap om 
verksamhet

Kunskap om 
egen funktion:
roll och/eller grupp

V

S

F

Reflektion av handling

*Förmåga

*Omdöme

*Förtrogenhetskunskap

*Påståendekunskap

Reflektion 
av handling

Kunskap om
situation: 
behov, 
problem, 
inblandade 
fenomen… 

Kunskap om 
verksamhet

Kunskap om 
egen funktion:
roll och/eller grupp

V

S

F

Reflektion av handling

 
Figur 4.2 

Flödesschemat 
Studentens inträde i drivhusverksamheten sker i den övre rutan i schemat, figur 4.3. Studenten 
träder in i ett visst projekt (verksamhet) och besätter en viss roll (funktion). Till rollen är ett ansvar 
för att hantera vissa typer av situationer knutet. Dessutom anger rollen vilket handlingsutrymme 
(befogenheter att agera) som studenten har. När studenten börjat delta på ett aktivt sätt i 
verksamheten blir hon efterhand medveten om olika situationer (och problem) som påkallar 
handling från hennes sida. Hon möter alltså behov som är verksamhets-, funktions- och 
situationsspecifika vilka ställer krav på kompetens för att kunna lösas. Detta utgör det primära 
behovsbadet. Detta behovsbad knyter på ett direkt vis samman verksamhet, situation och funktion 
med kunskap och handling inom studentens nuvarande roll och uppgifter. På ett förenklat sätt kan 
man säga att studenten genom att äga ett problem exponeras för relationen mellan möjligheten att 
lösa problemet och den egna kompetensen.  
 
En uppgifts lärandepotential bestäms av dess kvalifikationskrav som bestäms av dess komplexitet 
och grad av autonomi-kontroll. För låg komplexitet upplevs som enformighet och leder till 
bristande möjlighet till lärande. För hög komplexitet leder till stress och prestationsnedsättning. Om 
vi ska nå utöver ett reproduktivt lärande måste den lärande tillåtas tolka och påverka uppgiften, 
välja metod att lösa uppgiften och värdera resultat. Den lärande måste också ha möjlighet att 
överskrida uppgifternas yttre ramar. Genom att balansera projektens komplexitet mot hela gruppens 
kapacitet samt fördela ansvar inom gruppen efter deltagarnas kapacitet kan man skapa en situation 
där deltagarna på kollektiv såväl som individuell nivå möter det som Vygotskij kallar för ”den 
närmaste utvecklingszonen”. I en traditionell kurs framträder denna zon som en dialog mellan den 
lärande och lärarens förflutna/erfarenhet. Här framträder zonen som en dialog mellan den (eller de) 
lärande och dennes (deras) framtid. Det förhåller sig så eftersom handledarna initierar projekt där 
varken mål, metoder, resultat eller form för värdering är givna på förhand. Handledarna vet inte 
själva vad som är rätt eller fel. Det är något man måste fundera ut tillsammans.  
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En Student som besatt en roll formulerar ensam eller i grupp olika handlingar som förväntas lösa 
uppkomna situationer. Handlingarna testas i relation till verksamhet, situation och egen funktion. 
Drivhushandledningen stöder formuleringen av handlingar samt den reflektion där handlingarna 
värderas mot bakgrund av situation, funktion och verksamhet. Om en handling uppnår acceptans 
sker en validering av studentens förmåga. Vid icke-acceptans av handling förstärks behovsbadet. 
Studenten stöds av handledarna i reflektionen kring varför handlingen inte fungerar, samt vilka 
eventuella starka sidor som kan identifieras i den använda strategin. Efter ett antal försök där 
handlingsstrategin varierats utan att acceptans uppnåtts har studentens fokus kring handling och 
konsekvens förstärkts. Genom att studenten valt olika utgångspunkter i kunskapen om verksamhet, 
funktion respektive situation är det troligt att den studerande börjar kunna urskilja verksamhetens, 
situationens och funktionens ramar. I detta läge bedömer jag att den studerande i gynnsamma fall 
har möjlighet att uppnå ett lärande i närheten av ett expansivt/utvecklingsinriktat lärande. Studenten 
tränas i att vid upprepade tillfällen formulera och variera handlingsstrategier. Viktiga förutsättningar 
för detta arbetssätt är att studenten kontinuerligt tillåts och vågar pröva nya handlingsstrategier samt 
att denne klarar att leva med olösta problem under längre tid utan att känna sig otrygg. Det är 
således viktigt att varken grupp eller olika individer känner sig pressade att lyckas. Om den lärande 
lider brist på handlingskontroll och inte får tillfälle att omsätta formulerade intentioner i handling 
spärras lärandet effektivt. Det är alltså viktigt att studenten verkligen uppfattar det 
handlingsutrymme som rollen ger. 
 
Ellström (1992) anger tre faktorer hos en organisationskultur som uppmuntrar utvecklingsinriktat 
lärande: 
• en betoning av handling, initiativ- och risktagande; 
• en tolerans för olikheter i uppfattningar, osäkerhet och felhandlingar. 
• en betoning av och uppmuntran till reflektion över och kritisk prövning av den egna 

organisationskulturen – särskilt de vedertagna ”sanningar” om vad som är naturligt, möjligt och 
önskvärt att göra. 

 
Mänskligt handlande är, som sagt, i hög grad rutiniserat, starkt omgivningsberoende och intuitivt 
baserat. Endast undantagsvis sker handlingar enligt ett rationalistiskt mönster. Rutiner kan utvecklas 
och stabiliseras snabbt i grupper och andra sociala konstellationer. Vad som först framstår som en 
lösning vald av ren tillfällighet eller på prov kan snabbt permanentas och bli svår att förändra. 
Socialisation i yrket innebär att rutinerna förstärks genom att identitet och personlig kunskap 
kopplas samman. Genom att låta studenterna uppnå ett utvecklingsinriktat lärande i 
drivhusaktiviteten ger vi studenterna en beredskap att bryta och byta dåliga rutiner i sitt framtida 
yrkesliv. I drivhusaktiviteten befinner sig studenten i en roll/funktion, i en situation och i en 
verksamhet. Studenten identifierar sig med funktionen, situationen och verksamheten. Alla dessa 
kategorier ingår därmed i studentens eget subjekt. För att t.ex. påståendekunskap skall vara 
användbar vid utvecklingen av handlingsstrategier krävs det att fenomenen kan urskiljas som 
objekt. Detta påkallar behovet av ett perspektivskifte hos den studerande. Studenten måste alltså 
kontinuerligt lyfta sig ur situationen (funktionen och verksamheten) för att betrakta den utifrån. För 
att agera kraftfullt måste studenten åter träda in i funktionen, situationen och verksamheten. Denna 
växelverkan torde utveckla studentens metakognition men också ge en träning i att upptäcka 
sambanden mellan teori och praktik. I PBL-undervisning missar man ofta detta perspektivskifte 
eftersom situationerna redan presenteras för studenterna som objekt. 
 
I svåra situationer kan en utväg vara att överskrida situationen. Som exempel på det har jag relaterat 
Påglid-projektet där studenterna accepterade att de inte kunde lösa situationen själva utan började 
rekrytera nya kompetenser till projektet. I andra svåra situationer behöver deltagarna kunskap som 
inte är tillgänglig inom dem själva eller drivhuset. Forskning visar, som sagt, att erfarenhetsbaserat 
lärandet förutsätter att vi redan har tillgång till kunskap för att tolka den information som 
erfarenheten ger. Människor tycks ha svårt att utveckla egna mentala modeller från erfarenheten. 
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Därför kan inte erfarenhetsbaserat lärande stå på egna ben utan måste kompletteras med formellt 
lärande. För att tolka situationer behöver alltså teoretiska perspektiv. I dessa fall står universitetets 
samlade kursutbud till hands. I dessa kurser tillägnar de sig påståendekunskap i olika former. 
Påverkan av deras förtrogenhetskunskaper, omdöme och förmågor i relation till olika verksamheter, 
situationer och funktioner kan också ske. I vanlig kurs framträder verksamhet, situation och 
funktion som objekt. Kunskaperna ger förutom kraftfulla perspektiv att se på situationer kunskaper 
som kan användas vid formulering av nya handlingsstrategier i drivhuset. De teoretiska 
kunskaperna kräver möjlighet till praktiskt handlande för att de ska kunna befästas och bli en del av 
ens kompetens. Drivhusaktiviteten och tillägnandet av teorikurser står i ett dialektiskt 
beroendeförhållande till varandra. 
 
Figur 4.3 kan ses som korta förlopp där studenter relativt snabbt rör sig mellan olika faser. Det kan 
också ses i ett längre perspektiv där studerande träder in i drivhuset i en roll på en blygsam nivå och 
där upptäcker andra roller som utövas på högre nivåer. Genom andras rollutövning exponeras den 
oerfarne studenten för kunskap i handling som befinner ligger utanför hennes egen ”närmaste 
utvecklingszon”. Om intresset inför dessa roller är starkt är det troligt att hon inhämtar 
förtrogenhetskunskap som kopplar till dessa roller. Denna förtrogenhetskunskap hjälper henne att 
välja bland universitetets kurser när hon navigerar mot en önskvärd profession. Att det fungerar i 
praktiken såg vi prov på under vårens projekt. Eftersom seniora studenter i stor utsträckning 
saknades skedde identifikationen främst med drivhushandledarna och deras områden. Detta 
kommer troligen att förändras när vi får en jämnare fördelning mellan årskurserna i 
drivhusprojekten, se dokumentationen av workshoparna. Möte med ett långsiktigt kunskapsbehov 
utgör det sekundära behovsbadet. Här byggs en förståelse upp kring relationen mellan verksamhet, 
situation, funktion, kunskap och handling som används vid övergripande studieplanering.  
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Figur 4.3 
 
I bilaga 10 skrev jag: ”Om man ska uppnå ett utvecklingsinriktat lärande krävs det att individen 
ställs inför ostrukturerade komplexa problem. Från individens sida krävs en grundläggande 
skepticism där man ifrågasätter alla faser i handlingars sekventiella organisation. Föreställningarna 
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bör betraktas som hypoteser. Implicita föreställningar måste upp till ytan, omprövas och 
omformuleras. Utveckling sker genom att situationer återkommer, med viss variation. Ellström 
menar att man mycket väl kan stödja dessa processer genom olika former av yttre handledda 
situationer.”  
 
Möjlig variation är här: verksamhet, situation, funktion (roll), handlingens utgångspunkter samt 
handlingen i sig. I handlingens utgångspunkter ingår kunskap om verksamhet, situation och 
funktion samt hur dessa relaterar till varandra. Dessutom ingår den erfarenhetsbaserade kunskapen 
om relationen mellan handling och konsekvens. De övergripande kunskapsaspekter som framträder 
för mig är: påståendekunskap, förtrogenhetskunskap, omdöme och förmåga.  
 
Ovanstående modell är baserad på ett utbyte mellan preskriptiv modell och verksamhetsrelaterad 
teori. Idéer grundas också på konkreta erfarenheter som vi vunnit genom utveckling och drift av 
arena och drivhus. En överföring av implikationer från modellen till formell modell kommer att 
diskuteras i anslutning till framläggandet av denna licentiatuppsats i december 2003. I kapitel 5 
anlägger jag ett utvecklingsperspektiv på modell och verksamhet/praxis.  

4.2 Jämförelse med en ensidigt ämnescentrerad utbildningsform 
Som jag diskuterat i kapitel 3 (och bilaga 10) har jag valt ut Variationsteorin som representant för 
ett ämnescentrerat perspektiv. Som jag uppfattar det ger en ensidig tillämpning av Variationsteorin i 
huvudsak det stöd för handling som jag markerat med röd heldragen linje i figur 4.4. Beroende på 
upplägg och fokusering av undervisning kan även streckmarkerade områdena ingå. Relationen 
mellan handling och tanke problematiseras inte i teoribildningen. Kunskap om verksamhet och egen 
funktion kan dock ingå, dvs. om de ämnen som utbildningen centreras kring har detta fokus. 
Variationsteorin (och dess föregångare fenomenografin) ger via den forskning som bedrivits inom 
traditionen dock främst ett stöd till undervisning inom naturvetenskapliga områden där fenomen är 
förhållande vis lätta att avgränsa och där aspekter för variation är relativt få. Där ingår heller inte 
kunskap om verksamhet och funktion. Dessutom problematiseras inte förhållandet att den 
handlande befinner sig i en verksamhet, i en situation (behov, problem och fenomen) i en funktion. 
Studenterna tränas alltså inte i att göra perspektivskifte från subjektbaserad till objektsbaserad 
reflektion (och tillbaka). 
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Figur 4.4 
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I den preskriptiva modellen utvecklar jag en distans till ett ensidigt ämnescentrerat läroplansfokus. 
Distanseringen grundar jag främst på den verksamhetsrelaterade teorin. Eftersom drivhusmodellen 
syftar till att uppnå en integration mellan erfarenhetsbaserat lärande och ämnesbaserat lärande har 
jag valt att också behandla det senare. Denna kunskap bör föras till den informella och formella 
modellen. Det är viktigt om vi i framtida projekt ska utveckla teorikurser och drivhuskurser i 
relation till varandra. 

4.3 Jämförelse mellan drivhusmodell och PBL 
Jag inleder med att ge en kortare genomgång av målsättningen med PBL samt att ge en summarisk 
bild av det praktiska upplägget, innan jag går in på jämförelsen med drivhusmodellen. PBL har sina 
idémässiga rötter inom den filosofiska strömningen som kallas den amerikanska pragmatismen. 
Grundaren Charles Sanders Pierce sätter människans handlingar i centrum i den kunskapsfilosofiska 
diskussionen genom att påstå att kunskap visar sig och utrycks genom handling. Kunskapen 
utvecklas när människor upptäcker brister i sitt sätt att hantera (handla i) situationer. När den 
lärande sedan är övertygad om något handlar denne. Det komplexa samspelet mellan handlingar och 
kunskap som uppstår genom att människor interagerar med varandra och sin omgivning resulterar i 
att kunskap är något ständigt föränderligt. Fokus hamnar alltså på interaktion och kommunikation. 
Genom att handlingar påverkas av psykomotoriska faktorer, kognitiva faktorer, affektiva faktorer, 
personlighetsfaktorer och sociala faktorer rymmer också våra kunskaper dessa dimensioner. Inom 
det pedagogiska fältet av pragmatismen framträder t.ex. John Dewey, Jerome Bruner, Carl Rogers 
och Jean Piaget. M. Knowles, som omnämns som en av förgrundsgestalterna inom PBL, bygger 
sina teorier om självstyrt lärande på ett idéinflytande från detta håll. Han menar att eftersom 
kunskapen ständigt är föränderlig och människor genom livet kontinuerligt ställs inför nya 
situationen så blir individens förmåga att själv förstå och själv behärska sitt lärande centralt. Vidare 
säger han att de lärande alltid har med sig erfarenheter och föreställningar som borde utgöra basen 
då de lär nytt. Detta borde i synnerhet gälla vuxnas lärande. Genom att lyfta fram det självstyra 
lärandet betonas samtidigt den enskildes ansvar. PBL genomsyras av en människosyn där individen 
förutsätts ha en stark motivation att söka kunskap, samt att hon har förmågan till ett självständigt 
tänkande som yttrar sig genom att hon på ett självstyrt sätt söker sig fram till behövd kunskap. 
Praktiskt kom PBL genom en utveckling av en ny läkarutbildning vid den medicinska fakulteten vid 
Mc Master University, Hamiltin, Ontaria, Canada. Inom högre utbildning i Sverige möter vi 
utbildningsformen främst vid Linköping universitet. Där utbildas läkare, sjukgymnaster, 
psykologer, civilingenjörer (endast inom ett program) m.fl. yrkesgrupper enligt PBL. Se t.ex. Silén 
(1996), Olstedt (2001) eller Abrandt Dahlgren (2001) för denna allmänna genomgång.  
 
Charlotte Silén (1996) har lång erfarenhet av praktiskt arbete med PBL och har dessutom forskat 
om modellen i praktiskt sammanhang. Hon fångar upplägget på följande kärnfulla sätt: 
 

”Studenterna tar i…basgrupperna (man är 6-7 i varje: min anmärkning) ställning till 
”verklighetsanknutna” situationer sk utgångspunkter. I syfte att stimulera motivationen 
är utgångspunkterna valda så att studenterna ska få syn på sin förförståelse i relation till 
innehållet i och målet för utbildningen. Utgångspunkterna bearbetas enligt en 
problemlösningsprocess. Det är studenterna som formulerar de problemställningar de 
associerar till i förhållande till situationen. Lärandet kommer på detta sätt att baseras på 
de frågeställningar som den som ska lära ser  i den aktuella situationen…I förhållande 
till dessa analyseras behov av kunskap och efter inhämtande av kunskap relateras denna 
till de problemställningar och den utgångspunkt man arbetat med. Arbetssättet innebär 
att kunskap inhämtas från olika områden för att förstå och förklara fenomen och 
situationer. Längre fram i utbildningen blir målet att kunna lösa situationer som på olika 
sätt är knutna till det verksamhetsområde som är aktuellt. I syfte att utveckla hantering 
av kunskap, det egna lärandet, problemlösning och även samarbetsförmåga betonas 
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reflektion i i utvärdering av basgruppens arbete. Tanken är att nå en metakognitiv nivå, 
dvs. ett reflekterande över kunskap och lärande och att medvetenhet och grunden för ett 
livslångt lärande därigenom utvecklas. Basgrupperna är…navet i studenternas studier, 
där utmanas förförståelsen, där bearbetas kunskap och där diskuterar man ”redskap” för 
att lära. Handledarens uppgift är framförallt att stimulera studenterna till metakognitiv 
utveckling (s.8-9)  

 
Centralt i PBL är problemlösningsprocessen. Silén gör en sammanfattning av 
problemlösningsprocessen med stöd i forskning om kognitiv psykologi: 
  

Gemensamma moment i en problemlösningslösningsprocess anses vara att: identifiera 
problem, bedöma behov av och skaffa information för att förstå och bearbeta 
problemen, bedöma och tillämpa olika förklaringar/lösningar på problemen, utvärdera 
problemlösningen och resultatet…Genom problembearbetning skaffar sig studenten 
kunskap i förhållande till de situationer där de senare ska använda kunskapen. Det ger 
möjlighet att uppfatta sammanhanget, vilket främjar det meningsfyllda lärandet. Genom 
att bearbeta exempel på djupet lär sig studenter principer, begrepp och förhållningssätt 
att hantera liknande problem. Bearbetningen av exempel kan också tjäna som 
igenkänning i liknande situationer. (s.9) 
 

Jag kommer nu att ägna visst utrymme åt att ifrågasätta PBL som metod samt vissa av de 
grundantaganden som ligger bakom den. Handledarna väljer ut situationer som mot bakgrund av 
läroplanen befinns lämpliga att ta upp. Urvalet görs utifrån eftersträvad profession. Emellertid har 
visst stoff inom olika ämnen på ett tidigt stadium valts ut som relevant redan i läroplanen. Det gäller 
således att välja ett ”tema”, detta ord används ibland i princip synonymt med situation, där den 
studerande själv kommer att upptäcka behovet av just dessa ämneskunskaper. Enligt mitt synsätt 
presenteras situationen som ett färdigt objekt för den lärande. Om vi jämför med drivhusmodellen 
träder de studerande in i en verksamhet via en roll. Inom verksamheten framträder det på ett mer 
naturligt sätt behov att lösa vissa situationer. Genom rollen identifierar sig den lärande med 
situationen och verksamheten. För att uppnå ett perspektiv där situationen kan ses som ett objekt 
utifrån måste den lärande själv genomföra ett perspektivskifte. Genom att föra fram situationer som 
objekt missar man denna träning inom PBL- baserad undervisning. 
 
Syftet med PBL-undervisningen är att göra de studerande mer självstyrda genom att träna de 
studerandes metakognition. Silén (1996) visar att både handledare och studerande missar att 
fokusera metakognitionen. Handledaren träder oftast in och hjälper de studerande med rena 
sakfrågor, och detta är det som de studerande främst vill ha hjälp med. Silén drar slutsatsen att både 
studerande och handledare är för dåligt insatta i PBLs grundantaganden om människan. Jag tror inte 
att det är det som är problemet. Möjligen är dessa grundantaganden allt för optimistiska, dvs. att den 
studerande automatiskt under rätt betingelser är så aktiv och har den förmåga som man föreslår. 
Främst tror jag att problemet är att de studerande vet att lärana sitter inne med det som de förväntas 
lära sig. När de utsätts för en så kallad situation och ska genomföra en problemformulering är fokus 
hela tiden inriktat på deras lärprocess. Vad ska läras. Situationen används som Silén beskriver det i 
motiveringssyfte för att få igång lärprocessen. Man betonar att handledaren måste stimulera 
gruppen reflektiva tänkande så att de kan utvärdera kunskapen. Som jag ser det har de studerande 
ingen reell möjlighet att utvärdera sina kunskaper under autentiska former eftersom de inte ingår i 
någon verksamhet. Eftersom de erhållit situationen som ett objekt har de liten möjlighet att träda in 
i den och testa kunskapen i handling. Enligt mitt perspektiv resulterar detta i ett slags 
handlingsinriktat torrsim där handlingarna ska utvärderas på en teoretisk nivå, inom basgruppen. 
Silén skrev att:  
”Genom att bearbeta exempel på djupet lär sig studenter principer, begrepp och förhållningssätt att 
hantera liknande problem. Bearbetningen av exempel kan också tjäna som igenkänning i liknande 
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situationer”. Så länge inte studenterna under autentiska former kan utvärdera sina kunskaper i 
handling så är det i praktiken så att det är lärarna som utvärderar kunskaperna. Genom att 
studerande på detta sätt lär sig handlingsmönster som de förväntas tillämpa i den kommande 
professionen så är PBL att betrakta som en undervisningsform som följer en normativt rationalistisk 
modell. Abrant Dahlgren (2001) har bland annat studerat hur PBL utbildning ser ut inom 
datateknisk civilingenjörsutbildning. Hon konstaterar att man där inte lyckats få studenterna att 
själva formulera problem och vilka kunskaper som behövs. De har också väldigt svårt att bedöma 
hur mycket de ska lära sig om något. Handledarna hjälper därför till med detta och skriver en sorts 
listor. Dessa används sedan som checklistor där studenterna i efterhand bockar om de lyckats lösa 
ett problem. Jag ifrågasätter om PBL under dessa former kan vara funktionell i de utbildningar där 
man utbildar människor som förväntas bli skapande/kunskapsbyggande. Genom basgruppsarbetet 
där alla befinner sig på samma nivå och utbildar sig för samma profession missar att ge en träning i 
att samverka med människor som har annorlunda kompetenser. 
 
Olstedt (2001) har studerat PBL-undervisningen vid KTH där man infört undervisningen på vissa 
kurser inom vissa program. Olstedts studie visar att det är mycket svårt att införa PBL i liten skala 
eftersom den kolliderar med logiken i andra kurser. Studenterna känner sig utlämnade. De som är 
mindre självstyrda i sitt lärande ser PBL som en smitväg för läraren, där denne slipper att besvara 
svåra frågor.  
 
Jag delar synen att den studerande behöver utveckla sin metakognition samt bli mer självstyrande. 
Genom drivhusaktiviteterna ges den studerande möjlighet att upptäcka sambanden mellan kunskap 
om verksamhet, situation, egen funktion, handlingar och handlingars konsekvens. Detta syftar till 
att utveckla förmågor i olika avseenden. En intressant förmåga är just att lära sig reflektera kring det 
egna tänkandet i relation handling och dess konsekvenser. Jag vill att de lärande ska upptäcka 
möjliga utgångspunkter för handling. Eftersom handling i praxis är så knutet till implicita rutiner så 
bör de studerande ges en förmåga att bryta och byta rutiner. För detta krävs ett utvecklingsinriktat 
lärande. Jag kan inte se att detta kan uppnås på annat sätt än att traditionellt formellt lärande i 
utbildningar kombineras med ett erfarenhetsbaserat lärande i någon form. Eftersom rutiner (sätt att 
handla) är beroende av verksamhet, i funktion/profession och situation bör verksamhet, funktion 
och situation ingå i lärprocesserna vid professionsutbildningar. Sedan tror jag inte att det spelar så 
stor roll exakt vilka verksamheter, funktioner och situationer som den studerande möter. Jag ser 
metakognitionen som en flyttbar förmåga. Utvecklar studenterna denna förmåga under sin 
utbildning så kommer de förhoppningsvis att kunna se kritiskt på sätt att handla i arbetslivet oavsett 
verksamhet, och på egenhand eller tillsammans med kollegor utveckla nya sätt att handla som 
fungerar bättre. Har vi lyckats väl så använder de också teoretiska perspektiv när de handlar. I 
kapitel ett diskuterade jag drivhusaktivitet i förhållande till traditionell praktik. Den studerande som 
går ut i en etablerad praktikgemenskap översköljs av så-här-gör-man-rutiner. Det kan vara svårt att 
våga pröva egna handlingssätt. I drivhusaktiviteten har vi möjlighet att balansera 
praktikgemenskapens grad av rutinisering, samt stimulera till explicitgörande av 
handlingsstrategier. Ett exempel på det är den modell för konfliktlösning som vi valt i drivhusen, 
som jag beskrivit tidigare.  
 
Hur förhåller sig PBL till projektbaserad undervisning? Vid Aalborgs universitet i Danmark 
existerar en undervisningsform där man kombinerar vanliga kurser med projektkurser De senare 
motsvarar i längd en termin. I början på utbildningen är det mest frågan om vanliga kurser men mot 
utbildningens slut är projektkurserna helt dominerande. Man kan alltså säga att de kör sin utbildning 
i två lägen ungefär som vi gör enligt drivhusmodellen. Deras projektkurser har dock ett större 
utrymme i läroplanen. De är tematiskt orienterade. Studenterna tar del av verklighetsbaserade 
problem men de går inte in i olika verksamheter, med olika funktioner/roller där situationer 
efterhand framträder. Tidiga projekt som studenterna deltar i är mycket styrda. Först i senare projekt 
väljer studenterna på egen hand metod. Mål och utvärdering av resultat genomförs inte av de 
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studerande. Därför kan man säga att studenterna inte ges utrymme att nå i närheten av ett 
utvecklingsinriktat/expansivt lärande. För en översikt av Aalborgmodellen se t.ex. Kjersdam (1994). 
Projektorienterade kurser i tekniska utbildningar existerar vid många lärosäten världen över. 
Projektformen är över huvud taget vanlig inom kurser som har med design att göra. I vissa fall är 
projekten organiserade enligt PBL-metod. I andra fall är projekten ett slags tematiska kurser med 
stort praktiskt inslag. Någon projektorienterad utbildning som liknar drivhusmodellen har jag ännu 
inte stött på. 
 
I den preskriptiva modellen utvecklar jag en distans till PBL. Distanseringen grundar jag främst på 
den verksamhetsrelaterade teorin. Eftersom utomstående nästan automatsikt tror att vi arbetar efter 
en PBL-modell finns det ett utbrett behov av klargörande, inte minst inför studenter. Distanseringen 
behöver alltså överföras till den formella och informella modellen. En överföring bör även ske till 
verksamhet/praxis eftersom vi bör undvika att situationer presenteras som objekt för studenterna. 
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5 Analys av drivhusmodell och verksamhet/praxis 
 
I detta kapitel kommer jag att genomföra en analys av drivhusmodell och dess motsvarande 
verksamhet/praxis. Vid tillfället för denna analys har den verksamhetsrelaterade teorin byggts ut 
med det material som återges i kapitel tre. Vid tidigare analyser som t.ex. slutdokumentation av 
workshopar har detta material inte varit tillgängligt. I kapitel 5 kommer jag därför att omtolka 
tidigare analyser. Jag kommer också att göra tolkningar av olika dokument som tagits fram i 
anslutning till utvecklingsarbetet och driften av verksamheten. Den verksamhetsintegrerade 
tolkningscirkeln ger en möjlighet att sortera olika idéer och data i förhållande till modell och 
verksamhet/praxis. Den hjälper mig att bearbeta frågor av typen: vad hör till verksamhet/praxis? 
vad hör till informell, formell respektive preskriptiv modell? vad är verksamhetsrelaterad teori och 
vad är preskriptiv modell? osv. Den verksamhetsrelaterade teorin utgör sedan den teori som 
verksamhet, situationer, funktioner, idéer med mera kan bedömas mot och växelverka med. Den 
hjälper mig att besvara frågor av typen: vad bör räknas som en förmåga? hur förhåller sig en 
rollbaserad ansats till en kompetensbaserad? osv. 
 
Innan jag går in på analysen vill jag rekapitulera den diskussion som jag förde i kapitel ett om 
teoretisk referensram. Jag betraktar alltså drivhusmodellen som en innovation och mer specificerat 
som en teknologi med hårdvara och mjukvara. Vid implementeringen av en teknologi i en 
organisation befinner sig teknologin och organisationen i ett samspel som resulterar i förändringar 
hos dem båda. Teknologi som fenomen kan ytterst ses som ett resultat av interaktion mellan 
människor. Drivhusmodellen är en organisatorisk teknologi som mestadels utgörs av mjukvara. 
Mjukvaran är distribuerad hos i princip samtliga verksamhetsaktörer i form av föreställningar om 
vad drivhus är, hur man bör agera i dem utifrån situation och egen funktion mm. Det är egentligen 
fel att tala om implementering i sammanhang av drivhusmodell eftersom teknologin uppstått inom 
organisationen. När teknologin introducerades i verksamheten utgjorde den endast ett embryo. 
Detta leder till att teknologins (drivhusmodellens) gränser hitintills befunnit sig i ett extremt 
dynamiskt förlopp. Det går heller inte att dra någon tydlig gräns mellan vad som är teknologi och 
vad som är organisation. Inom innovationsforskningen (Diffusion Research) har man framförallt 
studerat spridning och implementation av relativt färdiga teknologier. Studierna har oftast gjorts i 
efterhand med ett fokus på att kartlägga vad som hänt snarare än att fånga en process. 
Tidsperspektivet har utgjorts av två tidpunkter: före och efter. I senare forskning har man velat 
urskilja ett antal faser, se figur 1.1. Även med detta schema blir processanalysen mycket 
grovhuggen. Det största problemet med ansatsen i figur 1.1 är ändock att man bara urskiljer två 
aspekter: organisation och teknologi. Med en verksamhetsintegrerad ansats urskiljs: 
verksamhet/praxis, informell modell, formell modell, preskriptiv modell och verksamhetsrelaterad 
teori. Konventionella metoder för att studera innovationer, deras implementering och spridning har 
alltså en begränsad oanvändbarhet inom detta forsknings- och utvecklingsarbete. Rogers (1995) 
menar att man framöver inom Diffusion Research bör ägna sig åt att studera teknologiers utveckling 
och spridning mitt under pågående förlopp för att fånga dem som process. Jag har tagit fasta på den 
ambitionen och det är alltså mot den bakgrunden som tolkningscirkeln är framtagen. Ambitionen 
leder till implikationen att analysen bör innehålla en kronologisk dimension. Ur mötet mellan 
drivhusmodellen som vision (embryot till preskriptiv modell) och planering och idrifttagning av 
Arena itf- och drivhusverksamhet/praxis har ett antal kritiska frågor (problemområden) uppstått. 
Vissa av dessa är redan besvarade andra kräver fortsatt utredning och praktisk prövning. Min 
bedömning är att vår behandling av dessa frågor kommer att ha stor betydelse för hur väl vi lyckas 
uppnå målen med arena och drivhus.  
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Kapitel 5.1 tar sin utgångspunkt i de workshopar som hållits. I anslutning till dem har följande 
problemområden (1-30) behandlats: 
39. Från embryo till preskriptiv modell. 
40. Roller i projekten 
41. Rekrytering till drivhus 
42. Forskarskolans doktorander som handledare i drivhusen 
43. Diskrepans mellan drivhuskurs och teorikurs  
44. Relation mellan drivhuskurs och teorikurs 
45. Laboration  
46. Portfoliomodell med digital portfölj 
47. Utvecklingssamtal – förhandling om drivhusaktivitet 
48. Att lyckas med projektet eller att lyckas med handledning och examination:  
49. Laboration 
50. Projekt enligt 1+4+4+1  
51. Arenans kärnvärden 
52. Forskarskolan 
53. Projektplattform (processtöd)  
54. Rollutövning 
55. Behovsbad 
56. Betygsättning 
57. Rollprofiler 
58. Genomförda projekt 
59. Projektledarens rollutövning 
60. Handledning av roller 
61. Integration av teknik och ekonomi 
62. Dialogform för utvecklingsinriktat lärande 
63. Modell 2-dialog 
64. Drivhusprojekt och eget företagande 
65. Kommersialiseringsmodell för drivhusprojekt 
66. Flödesschema för drivhusaktivitet 
67. Modell för konflikthantering 
68. Problemet med återställare 
 
Figur 5a och 5b på nästa sida visar hur dessa problemområden vuxit fram över tid. Analysen i 
kapitlet följer utvecklingen av dem på ett kronologiskt vis. 
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1-7
1 Jun, 2002 31 Dec, 2002

1-8 1-9 1-10 1-11 1-12

1-8
Från embryo till preskriptiv modell
Spridning av artikeln
"Greenhouse Learning Concept"

29-8
Workshop 1: Projektroller och
jobbannonser
 Avhandlade problemområden:
1. Roller i projekten
2. Rekrytering till drivhus
3. Prototyptekniker i drivhusen?
4. Kommersialisering
5. Fysisk lärmiljö
6. Forskarskolans doktorander som
    handledare i drivhusen
7. Diskrepans mellan drivhuskurs
    och teorikurs
8. Relation mellan drivhuskurs
    och teorikurs

19-9
Workshop 2: Handledning och examination
Avhandlade problemområden:
1. Lärprocess enligt drivhusmodell
2. Portfoliomodell med digital portfölj
3. Utvecklingssamtal - förhandling om
    drivhusaktivitet
4. Rollprofil
5. Att lyckas med projektet eller att lyckas
    med handledning och examination
6. Laboration

3-10
Workshop 3: Erfarenheter från UTVIND
Avhandlade problemområden vid workshopen:
1. Grundvalar för indelning i roller
2. Grundvalar för byten mellan roller
3. Fysisk lärmiljö anpassad för tvärfunktionell kunskapsbildning
4. Processtöd/projektplattform i drivhus
5. Motverkan av formaliserade arbetssätt i drivhusprojekt

16-12
Workshop 4: Reflektion och återkoppling W1-W3
Avhandlade problemområden vid workshopen:
1. Arenans kärnvärden
2. Flödesschema för drivhusaktivitet

  Utveckling av
  problemområden

 
Figur 5a. 
 

1-2
1 Jan, 2003 1 Sep, 2003

1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8

5-3
Workshop 5: Dialog om arenans kärnvärden
 och reflektion över drivhusstart.
Avhandlade problemområden:
1. Rollprofiler
2. Projekt enligt 1+4+4+1
3. Arenans kärnvärden
4. Forskarskolan
5. Projektplattform (processtöd)

27-5
Workshop 6: Dialog om genomförda drivhusprojekt
Avhandlade problemområden:
1. Dialogform för utvecklingsinriktat lärande
2. Modell 2-dialog
3. Drivhusprojekt och eget företagande
4. Kommersialiseringsmodell för drivhusprojekt

19-8
Workshop 7: Utveckling av tidslinje/
flödesschema för drivhusprojekt
Avhandlade problemområden:
1. Flödesschema för drivhusaktivitet
2. Modell för konflikthantering
3. Problemet med återställare

  Utveckling av
  problemområden

 
Bild 5b. 
 
I kapitel 5.2 analyserar jag problemområdena 31-35 (se nedan). Dessa har uppstått i verksamheten 
men inte behandlats på ett djupare sätt vid workshop. 
 
69. Arenaspecifik kurs för ettor 
70. Design för välbefinnande 
71. Utbildningen till Bilsystemingenjör 
72. Yrkesutbildning till Prototyptekniker 
73. Fysisk lärmiljö anpassad för tvärfunktionell kunskapsbildning 
 
I kapitel 4 har en analys av problemområde 36-38 (se nedan) genomförts. Här analyserades 
framförallt preskriptiv modell i förhållande till verksamhetsintegrerad teori. Den analysen är bra att 
ha i åtanke när man läser kapitel 5. 
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74. Lärprocess enligt drivhusmodell (Genomförd i kapitel 4) 
75. Jämförelse mellan drivhusmodell och ämnescentrerat perspektiv (kapitel 4) 
76. Jämförelse mellan drivhusmodell och PBL (kapitel 4) 

5.1. Kronologisk utveckling av modell och verksamhet/praxis 

5.1.1 Från embryo till preskriptiv modell. 
Den första bilden som presenterades av ett drivhus var med svensk bildtext men hade det 
principiella utseendet som visas i figur 5.3. Som vi ska se längre fram är det flesta av bildens 
element införda i den formella modellen, men inte ännu i verksamhet/praxis. Jag förklarar bilden 
genom att införa två förenklade bilder, figur 5.1 och figur 5.2. Figur 5.1 nedan visar att ett drivhus i 
den preskriptiva modellen rymmer dimensionerna produktutveckling respektive forskning. 
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Figur 5.1 
 
Att dessa dimensioner presenteras på en och samma skala har att göra med drivhusmodellens nära 
samröre med Siriuskursen. Sirius är, som sagt, en kurs i integrerad produktutveckling där fokus 
vilar på att skapa någon form av artefakt. I drivhusmodellen är forskning en integrerad del av 
processen.  
 
Med fokusområde har jag markerat att drivhuset i den preskriptiva modellen har en tydlig koppling 
mot vissa praktiska verksamheter (branscher osv.). Drivhuset är tänkt att komplettera universitetets 
matrisorganisation där ämnen utgör funktionella enheter. I drivhuset möts olika funktionella enheter 
i gemensamma projekt. Drivhuset är genom sin mångvetenskapliga ansats och tillämpning av 
fokusområde mer direkt öppna mot samhället än vad ämnena är. I drivhuset deltar oerfarna 
studenter, erfarna studenter, doktorander, seniora forskare och annan personal i nära samverkan 
med olika intressenter från omgivande samhälle (näringsliv, offentlig sektor, föreningar mm). 
Genom att ”noviser” och ”mästare” blandas i drivhusprojektet rymmer modellen en aspekt av 
mästarlärande, men detta är inte det primära lärandet. Drivhuset är ett ställe där studenterna görs 
medvetna om att det finns ett autonomt lärande som har med imitering att göra. Mästarlärande är en 
naturlig del i alla former av praktikgemenskaper. Här utmanas dock mästarlärandet och studenterna 
uppmuntras att själva (och i grupp) söka utgångspunkter för sitt handlande.  
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En tanke med att utveckla ett drivhus inom området ”Hälsa och teknologi” är att låta forskning och 
utvecklig korsbefrukta varandra. Inom det hälsovetenskapliga området har man genom forskning 
uppmärksammat att personer med funktionsnedsättning är rädda för vissa hjälpmedel. Genom att 
föra samman forskare från detta fält med forskare från teknikvetenskaper, med 
hjälpmedelsanvändare, företag i branschen, med studenter som läser produktutveckling, 
affärsutveckling, omvårdnad mm. kan vi uppnå en situation där forskning och utveckling 
samverkar. En annan tanke med att utveckla ett drivhus inom ”Hälsa och teknologi” är att det torde 
finnas ett ideologiskt intresse bland studenter och forskare att delta kring denna typ av 
produktutveckling. 
 
Genom att fokusera både medicinsk teknik och hälsa och fritidsorienterad teknologi för vi samman 
affärsområden som lever under mycket olika villkor, men där produkter i sig kan ha stora likheter 
och erbjuda intressanta former av synergieffekter. Med figur 5.2 nedan markerar jag att 
drivhusmodellen är tvärfunktionellt sammansatta.  
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Figur 5.2. 
 
Med det menar jag att projekten är mångvetenskapliga och att olika yrkesprofessioner och 
verksamheter möts i projekten. Med den stora gröna pilen har jag markerat att vi torde kunna 
etablera samarbeten med stora företag utmed hela skalan från utveckling till forskning. Många 
enskilda ämnen har idag en etablerad kontakt med olika företag. Att denna samverkan är funktionell 
beror på att det inom organisationen på vissa företag finns avdelningar som är en spegelbild av 
akademins ämnen. Det vore dock önskvärt att uppnå ett lika nära samarbete med små och 
medelstora företag. Kanske kan drivhusens tvärfunktionella sammansättning öppna upp för det, 
särskilt om det kombineras med någon form av verksamhetsintegrerad ansats.  
 
Med stjärnan markerar jag att drivhusen ska fungerar som inkubatorer för nya företag. Studenter har 
redan under sin studietid möjlighet att utveckla kommersiella verksamheter som vi hoppas att de 
ska kunna leva på när de tagit examen. Vi har redan ett exempel på ett sådant projekt i ett av 
drivhusen. Jag återkommer till det längre fram. Att stjärnan är delvis placerad i fältet där forskning 
och utveckling fusioneras beror på att drivhusmodellen anpassas för att bli ett redskap för 
kommersialisering av forskningsresultat. I figur 5.3 nedan har jag markerat att en student kan gå in i 
ett drivhus och vara verksam utan att först ha särskilt djuplodande teoretiska kunskaper.  
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Figur 5.3 
 
Att jag använt ytnivå har inget med yinriktning av lärande (jmf. med fenomenografin) att göra. 
Bland undervisande lärare finns det dock en intuitiv förståelse om vad som avses med en ytnivå på 
kunskaper inom ett viss område. Studenten i figuren har i läge ett läst vissa basala kurser i ämnen 
som korresponderar mot området konstruktion. Hon har därför en smula kunskap om 
”konstruktion” som ämnesområde betraktat. Hon går in i drivhuset och agerar i olika situationer 
(läge 2) som har med hennes studieinriktning att göra. Vid utträdet är hon en lite av en 
”konstruktör”. Studenten i exemplet är intresserad och fördjupar sig genom att läsa fler teoretiska 
kurser inom området. Hon har efter det en fördjupad kunskap om konstruktion, men är fortfarande 
konstruktör på en tämligen ytlig nivå. Hon återvänder till drivhuset på en nivå som erfaren student. 
Efter avslutad drivhuskurs har hon en fördjupad kunskap om konstruktion som berikats av den 
praktiska erfarenheten. Hon har nu fördjupat sin konstruktörsroll. Studentexemplet är mycket 
förenklat. Både idealt läses och i praktiken läses drivhuskurs parallellt med teorikurser. Dialektiken 
mellan drivhuskurs och teorikurs är därmed kontinuerlig. Dessutom prövar studenten olika 
yrkesrelaterade roller under sin utbildningstid. 
 
Bilden i figur 5.4 på nästa sida användes för att förklara hur drivhusmodellen positionerade sig 
bland andra pedagogiska modeller.  
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Figur 5.4 
 
I figuren har jag markerat var jag uppfattar att en helt teoretisk utbildning, en traditionell 
ingenjörsutbildning, en problembaserad utbildning respektive samt en lärlingsbaserad utbildning 
hamnar på skalan från generell (situationsobunden) till specifik (situationsbunden) kunskap. Med 
drivhusmodellen eftersträvas ett lärande som genererar generell såväl som specifik kunskap.  
 
Inom ingenjörsutbildningen existerar en inrotad föreställning om att grundläggande kurserna måste 
läsas före man kan gå in på tillämpade kurser. De senare kurserna måste i sin tur läsas innan man 
kan börja praktisera. Denna föreställning har resulterat i att ingenjörsutbildning huvudsakligen 
följer den modell som jag ritat i figur 5.5 på nästa sida (eller att man går från vänster till höger i 
figur 5.4).  
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     Figur 5.5 (siffrorna står för årskurs) 
 
I kapitel 1 och 3 (främst i bilaga 10) har jag diskuterat konsekvenserna av en dylik 
utbildningsstruktur och påminner därför bara om följande aspekter: det kan ses som ”forcing theory 
on practice” och det kan leda till teoriförakt eller praktikförakt för den enskilde. En annan aspekt är 
att det ställer höga krav på tålmodiga studenter eftersom dessa måste vänta länge innan de får svar 
på frågan: varför ska vi kunna det här?  
 
Genom att införa drivhuskurser kontinuerligt genom hela utbildningstiden och tidigarelägga 
tillämpade kurser vrids strukturen 90 grader i figur 5.5. Att införa drivhuskurser från årskurs ett är 
redan genomfört. Att tidigarelägga tillämpade kurser är emellertid svårt. Problemet är att dessa är 
upplagda så att de förutsätter att studenten inhämtat kunskap från grundläggande teorikurser. Denna 
struktur återfinns också mellan olika tillämpningskurser. Detta utgör en bakgrund till varför 
uppdelningen av teorikurser i djupnivå, ytnivå respektive orienterande nivå finns med i den 
preskriptiva modellen. Uppdelning av teorikurser i tre separata delar med olika utbildningsmål är 
dock inget som vi har arbetat praktiskt med hittills. Kanske kan införandet av drivhuskurserna driva 
på utvecklingen av en ny struktur på teorikurserna genom att behovet synliggörs inom universitet.  
 
För att förklara innehållet i kurselementen i figur 5.4 har jag infört begreppen ADK och EIDK. 
Dessa definieras i Andersson, Jonsson och Söderlund (2002). I korthet kan man säga att: EIDK står 
för Explaination and Interpretation Directed Knowledge (på svenska: förklarings- och 
tolkningsinriktad kunskap) och motsvarar ungefär det som Göranzon och Johannessen kallar för 
påståendekunskap och Aristoteles kallar för episteme. ADK, som står för Action Directed 
Knowledge (handlingsinriktad kunskap) sammanför alla de kunskaper som människan använder för 
sitt handlande. EIDK och ADK är inte separerade från varandra. När en människa handlar i en viss 
situation kan en utgångspunkt för handlandet vara kunskap som kan hänföras till EIDK. Ett annat 
incitament för handling kan vara rutin, som i sig inte behöver spegla en människas kunskaper. Den 
kan vara inlärd genom imitation. Jag bedömer dock att människan i grunden är intentionell och att 
hennes handlande därigenom präglas av värderingar, vilja, motiv och mål. Dessa är ofta beroende 
av den verksamhet hon ingår i. Det händer att vilja betraktas som en kunskap. Den synpunkten delar 
inte jag, men det är ett gränsfall eftersom ”att vara viljestark” torde vara att beteckna som en 
förmåga. Värderingar har däremot en mer direkt koppling till kunskap. De faller under det som 
Aristoteles skulle beteckna som fronesis, eller Göranzon och Johannessen skulle kalla 
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förtrogenhetskunskap. Även G:s och J:s färdighetskunskap eller Aristoteles techne kan hänföras till 
ADK. Den enklaste bekrivningen av ADK är ”förståelse, förtrogenhet och färdighet” som 
integrerad helhet. Ovanstående kortfattade resonemang kring kunskapsformer knyter an till den mer 
djuplodande diskussionen i kap 3.1 
 
I stort sett kan man säga att det var mot bakgrund av ovanstående bilder och resonemang som 
kunskapsområdet innovativ teknik och företagande valde drivhusmodellen som pedagogiskt 
koncept att bygga arenan kring. Alla parter var dock medvetna om att modellen bara var ett embryo. 
I detta läge existerade endast den preskriptiva modellen. En mer utförlig beskrivning av den 
preskriptiva modellen som embryo återfinns i Andersson m.fl. (2002) i bilaga 1. 

5.1.2 Utveckling av formell modell och utvidgning av preskriptiv modell 
I kapitel 1 under ”Inledande historik om drivhusmodellens utveckling” har jag behandlat 
utvecklingen fram till tiden före första workshopen. Härefter kommer jag främst att beskriva 
utvecklingen utifrån de worshopar som hållits. Merparten av utvecklingsarbetet har bedrivits 
utanför dessa workshopar, men dialogen speglar väsentligen den utveckling som skett. Innan jag ger 
mig in på att beskriva dessa worshopar vill jag ge en bild av vilken sorts dialog som jag avsett att 
facilitera genom min utvecklarroll.  

Dialogform för drivhus och arena- och drivhusutveckling 
För att skapa en positiv utveckling samt tidigt kunna identifiera tendenser till återställare har jag 
försökt stimulera till en tvärfunktionell och öppen dialog. En förhoppning med att realisera denna 
dialogform kring drivhusutvecklingen har varit att den ska spridas till drivhusprojekten. Min tanke 
har varit att dialogklimatet ska präglas av demokratiska förhållningssätt där ömsesidigt 
meningsutbyte och idégenerering står i centrum. Detta ska dock kombineras med tydliga inslag av 
kritisk granskning och konstruktiv kritik nära Argyris och Schöns (1978) Modell 2-praktik. Alla 
idéer bör därför inte uppfattas som likvärdiga, men det är tillsammans som man når utöver de 
enskilda ståndpunkterna. En svag punkt i den tvärfunktionella dialogen är den begränsade 
möjligheten till kritisk granskning av enskilda ståndpunkter. Så länge deltagarna i en 
tvärfunktionellt sammansatt grupp är ensamma som experter inom sina respektive områden 
försvåras bedömningen av enskilda ståndpunkter. Betydelsen av denna aspekt bör därför framhävas 
och etableras som en medvetenhet hos alla deltagare. Kritisk granskning i kollektiv mening kräver 
dock ett klimat av tillit samt deltagare med god dialogkompetens13, såvida dialogen inte ska övergå 
i diskussion av Modell 1-karaktär (som är tävlingsbetonad). 

5.1.3 Workshop 1: Projektroller och jobbannonser 

Uppstart av workshopsarbetet samt förhandling om dess förutsättningar 
I god tid före workshopen skickade jag ut ett dokument kring de etiska principer som tänktes guida 
detta projekt. I slutet dokumentet finns en blankett där respektive person kan förhålla sig till sin 
medverkan i projekten. En i princip identisk variant har delgivits studenterna. De har också fått 
förhålla sig till sin eventuella medverkan. Utformningen av dokumenten bygger i huvudsak på att 
jag ( i samråd med arenaledning) har kommenterat ett antal etiska principer som ska gälla för de 
projekt som stöds av Vetenskapsrådet. Se Vetenskapsrådet (2002). Versionen för lärare/forskare 
och annan personal återfinns i bilaga 2. Inför workshopen sände jag ut ett brev med frågor att 
fundera kring.14 Artikeln “The Greenhouse Learning Concept” skickades också ut eftersom den 
innehöll embryot till drivhusmodellen, Se bilaga 1. Denna analys bygger huvudsakligen på den 
öppet tillgängliga dokumentation som jag gjort av flertalet workshopar. Av utrymmesskäl har jag 
valt att inte bilägga dessa dokument. Dokumenten kan dock nås via Arena innovativ teknik och 

                                                 
13 För Dialogkompetens se Wilhelmson och Döös (2002) 
14 Den intresserade hänvisas till Arena innovativ teknik och företagandes hemsida som nås via länk från Luleå tekniska 
universitets hemsida: http://www.luth.se/ 
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företagandes hemsida vid LTU.15 På en övergripande nivå kan man betrakta det som att delar från 
den preskriptiva modellen har berikats med ider från workshopsdeltagarna vilket tillsammans givit 
en återverkan i den formella modellen (arenaledningens beslut). 
 
I brevet inför intervjun och dokumentet med de etiska principerna märks det tydligt att mitt 
tänkande är präglat av Participatory Action Research, PAR. Inom detta område råder stränga etiska 
förhållningssätt. Min forskningsansats diskuterades vid workshopen. Efter genomgång tyckte 
samtliga deltagare att den var rimlig De etiska principerna som skisserats i dokumenten har 
huvudsakligen följts i projektet. En tydlig avvikelse från dem har dock skett och det gäller 
namngivningsfrågan i interndokumentation. Vid dokumentation av workshopar har jag skrivit ut på 
vem som sagt vad. För att dokumentationen ska kunna stödja den fortsatta diskussionen har man 
behövt veta vem som sagt vad. Detta har diskuterats med arenaledning och workshopsdeltagare. 
Denna avvikelse har då setts som rimlig. Ingen har heller velat kliva av på grund av denna 
förändring. Någon namngivning av studenter har emellertid inte förekommit. I slutdokumentationen 
av workshopen kan man se att jag intagit en mer aktiv roll i processen än vad som är vanligt i PAR. 
Jag är drivande i processen och för den framåt genom hålla liv i dialog kring centrala frågor samt 
genom att ställa olika frågor till deltagarna. Idéer som genererats i dialogen kombineras med svar på 
frågor och egna idéer till konkreta förslag för verksamheten. Förslagen förs sedan till beslut i 
arenaledningen.  

Behandlade frågeställningar vid workshopen 

Roller i projekten 
Här följer en kortfattad sammanfattning av de frågeställningar som behandlats i samband med 
workshop 1, Projektroller och jobbannonser. När jag skrev välkomstbrevet till workshopen hade jag 
i åtanke att det varit svårt att etablera drivhus med tydlig branschkoppling. När drivhusansvariga 
tänkte i termer av kunskapsbyggande låg det nära till hands att se drivhusprojekten som en 
utvidgning av redan existerande forskningsprojekt. Följaktligen ville man i första hand ta in 
forskningsassistenter i projekten. I brevet förde jag därför resonemang om arbetsmarkandens 
förändrade behov. Jag argumenterade för att vi skulle kunna utbilda ”informatörer” med teknisk 
kompetens eftersom sådana behövs på arbetsmarkanden samt därför att det torde finnas 
arbetsuppgifter för sådana i projekten. Jag visste att många kände en rädsla för att examinera och 
handleda studenter på det som man själv inte var expert i. Eftersom drivhusaktiviteten syftar till att 
ge erfarenheter i handling och reflektion av situationer som kan upplevas som autentiska med det 
kommande arbetslivet hade jag förstått att jag skulle stöta på svårighet. Genom att peka på 
möjligheten av extern handledning och hjälp med examination ville jag öppna för en möjlighet att 
kringgå problemet. De flesta uttryckte en oro inför att ta emot studenter i roller som man inte kände 
sig kompetent att handleda. Förslaget om extern handledning mottogs positivt. Man ställde sig dock 
frågande till hur den skulle organiseras samt finansieras.  

Rekrytering till drivhus 
Jag tog också upp frågan om ”jobbannonsering”, med syfte att rekrytera studenter inför 
drivhusaktivitet. Jag argumenterade för en decentraliserad modell där drivhusen själva tog kontakt 
med de studenter som man kunde erbjuda plats i verksamheten. Vi kunde inte enas om några 
konkreta förslag hur det skulle gå till. Stor osäkerhet rådde kring frågan om roller. Vilka roller 
borde erbjudas. Hur skulle man skriva om dessa. Min bedömning är att flertalet önskade att arenan 
skulle ordna annonsering.  

Prototyptekniker i drivhusen? 
Jag beskrev att jag tillsammans med två kollegor skrivit ett förslag till inrättande av en 
praktikerutbildning. Den ser ut att komma tillstånd hösten 2004. Utbildningen avser att utbilda 

                                                 
15 Jag kan inte ge någon länk eftersom adressen snart ska bytas. Rekommenderar sökning via Luleå tekniska universitets 
hemsida: http://www.luth.se/ 
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”prototyp- och verktygstekniker”. En åtanke med förslaget var att dessa skulle kunna ingå i 
produktutvecklingsprocessen i drivhusen tillsamman med blivande ingenjörer och ekonomer. 
Ingenjörerna och ekonomerna skulle kunna lära av prototypteknikerna och vise versa. Tillsammans 
skulle de också stå starka om ett drivhusprojekt ger avkastning i form av ett nytt företag. Förslaget 
mottogs positivt. Dock menade man att förslaget framförts alldeles för tidigt. Vi måste första se till 
att ta vi kan handleda och examinera ingenjörer och ekonomer. 

Frågan om kommersialisering samt behovet av fysisk lärmiljö 
Ett antal nya frågor framkom under workshopen, som t.ex. vem som har upphovsrätt kring idéer 
som utvecklas i drivhusprojekten samt behovet av fysiska lokaler. En deltagare från campus i 
Skellefteå menade att drivhusen hade mycket att lära från de drivhusliknande projekt som drivs där. 
Dessa går under namnet UTVIND. Deltagaren som är en av initiativtagarna bakom UTVIND erbjöd 
sig att hålla en workshop med temat: erfarenheter från UTVIND. 

Relation och diskrepans mellan drivhuskurs och teorikurs 
Vid workshopen förde flera en argumentation som gick ut på att man avsåg att realisera 
drivhuskursen som en slags tematisk teorikurs. Det överensstämde inte med mitt sätt att se på 
drivhusverksamheten. Jag visade därför en förenklad bild av ”GLC Learning Scheme. Schemat 
motsvarade en modell av lärprocess enligt drivhusmodell, så den såg ut då. 
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Figur 5.6 
 
I detta sammanhang ville jag i grova drag ge en översiktlig bild av hur man kan se på drivhuskurs 
och teorikurs i förhållande till varandra. Den avgörande skillnaden är att drivhuskurs innehåller 
stegen att formulera och testa handlingar. Därmed ville jag visa att drivhuskurs och teorikurs inte 
borde likna vanlig kurs. Bilden ledde till att behovsbadet diskuterades flitigt, och hur vi kunde ge 
det en stark verkan. Man kan säga att tanken på behovsbad införlivas i den informella modellen. 
Däremot tycks flertalet fortfarande se handledning mot teoretiska kunskaper som det centrala målet 
med drivhuskursen. Diskrepansen mellan drivhuskurs och teorikurs är därmed liten i den informella 
modellen.  

Rekommendationer till praktiken 
Nedan har jag återgivit den del av dokumentationen där jag samlat mina konkreta 
utvecklingsförslag för arena och drivhus. Formuleringen av dessa förslag/rekommendationer är 
synonymt med formuleringen av den preskriptiva modellen. I avsnittet efter har jag återgivit 
arenaledningens kommentarer. Förslagen har då gått till beslut och kan anses gälla för den formella 
modellen. Syftet med att referera mina förslag och arenaledningens kommentarer på detta relativt 
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utförliga sätt är att ge läsaren en känsla för hur processen drivits framåt, vilken roll jag tagit i den, 
samt skildra utvecklingen av informell, formell och preskriptiv modell. Jag gav följande 
rekommendationer: 
 
”Sammanfattningsvis: Jag förslår att vi, drivhusen, försöker ta in lika många programstudenter som 
vi idag har arena studenter (dvs. 25 stycken), och att dessa framförallt rekryteras från högre årskurs. 
De mer erfarna programstudenterna behövs som förebilder för arenastudenterna. Undantag bör 
kanske gälla för föreslagen rekrytering från Ekonomprogram. Projektroller som 
”forskningsassistenter” har en given plats i drivhuset, men rekrytering bör främst, men inte bara, 
ske från högre årskurs (därigenom program). Alla drivhus bör utveckla något projektförslag av 
multidisciplinär karaktär där man utvecklar någon form av produkt. Arenan bör avsätta medel för 
att hjälpa drivhusen med annonseringen inför oktobervalet. Samtidigt bör Drivhusen använda alla 
sina informella kanaler för rekrytering. Jag föreslår att alla jobbannonsaffischer ses över av arenan 
centralt. Projektens karaktär bör bestämma rollbesättningen. Med 25 programstudenter har 
drivhusen totalt 50 studenter att dela på. Det blir 12 ½ per drivhus vilket jag tror är lagom vid första 
omgången. Då kan också alla drivhus starta! Jag tror att det är viktigt att vi får igång så många 
drivhus som möjligt, de kommer alla behöva tid för att utveckla sin respektive särart. Det är också 
viktigt att alla känner på arbetet i drivhusen, det är då workshopsarbetet kan bli riktigt effektivt (ska 
själv försöka komma med på ett hörn). Det vore tråkigt om vissa ska behöva stå bredvid och se på. 
Till hösten har vi troligen rekryterat doktorander till forskarskolan vilket ger ett extra resurstillskott. 
Dessa doktorander har sedan en given plats i drivhuspilotutbildningen (workshoparna), eftersom 
dessa kommer att ha en viktig funktion i handledning av studenterna i drivhusen.” 
(Slutdokumentation av workshop) 

Svar på rekommendationer  
Arenans huvudkoordinator svarade med följande: Jag har som koordinator tagit del av Mikalels 
sammanfattning av workshopen och vill lämna följande reflektioner till punkter under rubriken 
sammanfattningsvis (sid 6). Jag vill påpeka att detta är mina egna åsikter eftersom vi ännu inte tagit 
en gemensam diskussion inom arenaledningen. 
 
Rekommendation (jag): Jag förslår att vi, drivhusen, försöker ta in lika många programstudenter 
som vi idag har arena studenter (dvs 25 stycken), och att dessa framförallt rekryteras från högre 
årskurs. De mer erfarna programstudenterna behövs som förebilder för arenastudenterna.  
Svar (koordinator): Detta håller jag helt med om. Jag tror att utvecklingen av drivhusen gynnas av 
en blandning mellan erfarna och mindre erfarna studenter. Jag tror också att studenterna på arenan 
mår bättre av detta eftersom vi då får en bättre möjlighet att fylla fler roller så att drivhusarbetet 
känns utvecklande och relevant för flera. 
 
Rekommendation: Undantag bör kanske gälla för föreslagen rekrytering från Ekonomprogram.  
Svar: Detta tror jag inte. Det gäller i hög grad att få med ekonomstudenter eftersom de studenter på 
arenan som nu visat ekonomiintresse (ser en ekonomiexamen framför sig) är så få att ekonomirollen 
som projektledare/affärsutvecklare mm kanske inte kan fyllas utan programstudenter från ekonomi. 
Jag skulle vilja be de lärare/forskare som svarar för ekonomerna i drivhusen att planera för detta. 
 
Rekommendation: Projektroller som "forskningsassistenter" har en given plats i drivhuset, men 
rekrytering bör främst, men inte bara, ske från högre årskurs (därigenom program). 
Svar: Jag håller med om denna punkt. Jag tycker att rollen som FO-ass ska finnas med men tror att 
studenterna inom arenan kommer att känna sig besvikna och kanske inte känna igen sig i en sådan 
roll så här tidigt i utbildningen. Detta baseras på samma intryck jag har fått som Mikael efter att ha 
träffat studenterna vid några tillfällen. 
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Rekommendation: Alla drivhus bör utveckla något projektförslag av multidisciplinär karaktär där 
man utvecklar någon form av produkt.  
Svar: Absolut. Detta är just kärnan med Arena ITF. Det måste finnas minst ett (helst alla!) projekt 
inom varje drivhus där affärsstyrd teknikutveckling ingår annars tappas ju företagande bort. Vi har 
haft intressanta och bra diskussioner inom lärarlaget för den arenaspecifika kursen om just detta. 
Jag ber person E att kort sammanfatta detta vid nästa workshop. Kort kan sägas att det behöver inte 
i alla skeden leda fram till en produkt utan det finns fler "steg" på vägen i innovationsprocessen 
t.ex. beskrivningar/planer/dokument som beskriver: ett konceptförslag på en teknisk lösning 
(produkten), sätt att skydda innovationer och hitta information om tekniska lösningar 
(patent/industriellt rättsskydd), framtagandet av ett beslutsunderlag vad teamet vill göra och hur det 
ska genomföras och hur ska och hur fungerade teamet i processen (Team arbete).  
 
Rekommendation: Arena bör avsätta medel för att hjälpa drivhusen med annonseringen inför 
oktobervalet.  
Svar: Vi kommer att hjälpa till (dvs. göra jobbet) med att koppla drivhusen till programstudenters 
valutbud (dvs. en länk/koppling till drivhuskursen så att programstudenterna ser detta och kan välja 
drivhusen. Vi kopplar arenas studievägledare till detta. Däremot anser jag att varje drivhus själv 
ansvarar för att annonsera/locka studenter till just sitt drivhus. Detta kan ske genom era foldrar och 
kopplade platsannonser inom drivhuskursinformationen jag anser att det är ni som måste ansvara 
för just detta. 
 
Rekommendation: Samtidigt bör Drivhusen använda alla sina informella kanaler för rekrytering. 
Jag föreslår att alla jobbannonsaffischer ses över av arenan centralt (av person F för att all 
information som behövs ska finnas med).  
Svar: Här anser jag att vi kan ge er en feedback om ni vill för att hjälpa till i processen. Annars se 
svar ovan. 
(Se arenans hemsida) 
 
Trots att inga officiella styrdokument utvecklades i anslutning så är det tydligt att den formella 
modellen påverkades. Den informella modellen påverkades bland annat genom att vi nådde en viss 
samsyn kring drivhusmodellen. Den preskriptiva modellen påverkades genom att jag tog till mig 
vissa tankar från workshopen. 

Avhandlade problemområden vid workshopen 
Ur workshopens diskussion kan följande problemområden urskiljas:  
1. Roller i projekten 
2. Rekrytering till drivhus 
3. Prototyptekniker i drivhusen? 
4. Kommersialisering 
5. Fysisk lärmiljö 
6. Forskarskolans doktorander som handledare i drivhusen 
7. Diskrepans mellan drivhuskurs och teorikurs 
8. Relation mellan drivhuskurs och teorikurs 

Tillämpning av tolkningscirkel på problemområden 
I figur 5.7 på nästa sida har jag på nytt återgivit den verksamhetsintegrerade tolkningscirkeln från 
kapitel 1. 
 



 

 76

Informell modell

Formell modell

Verksamhet/
Praxis

Verksamhetsrelaterad teori

Annan teori

Preskriptiv modell

Verkamhets-
integrerad 
tolkningscirkel

Situations-
obunden
kunskap

Situations-
bunden
kunskap

Informell modell

Formell modell

Verksamhet/
Praxis

Verksamhetsrelaterad teori

Annan teori

Preskriptiv modell

Verkamhets-
integrerad 
tolkningscirkel

Situations-
obunden
kunskap

Situations-
bunden
kunskap

 
Figur 5.7 (upprepad återgivning i liten skala av figur 1.2) 
 
Roller i projekten: Här råder samstämmighet mellan preskriptiv och formell modell. Diskrepansen 
är dock stor i förhållande till informell modell. Verksamhet/praxis och verksamhetsrelaterad teori 
saknas. 
Rekrytering till drivhus: Som i föregående problemområde. 
Prototyptekniker i drivhusen?: Här råder samstämmighet mellan den preskriptiv och informell 
modell. Diskrepansen är dock stor i förhållande till den formella modellen. Verksamhet/praxis och 
verksamhetsrelaterad teori saknas. 
Kommersialisering: Frågan är endast aktiverad. 
Fysisk lärmiljö: Som i föregående problemområde. 
Forskarskolans doktorander som handledare i drivhusen: Här råder samstämmighet mellan 
preskriptiv, formell och informell modell. Verksamhetsrelaterad teori finns till viss del i artikeln, 
bilaga 1. Verksamhet/praxis saknas.. 
Diskrepans mellan drivhuskurs och teorikurs: Preskriptiv modell och verksamhetsrelaterad teori 
existerar i embryonal form, bilaga 1. Formell och informell modell är båda vaga. Verksamhet/praxis 
saknas. 
Relation mellan drivhuskurs och teorikurs: Som i föregående problemområde. 

5.1.4 Workshop 2: Handledning och examination 

Behandlade frågeställningar vid workshopen 
Ursprungligt tema för workshopen var ”Examination”. Vid workshopen insåg vi snart vilket 
omfattande och svårt tema vi valt. Till examination kopplas per automatik frågan om vilken sorts 
lärande som vi vill att studenterna ska uppnå genom drivhusaktiviteten. Perspektivet genererar 
följdfrågor som: vad ska de studerande bli bra på? vad ska de bli medvetna om? Hur ska 
behovsbadet realiseras? ska de utveckla förståelse eller färdighet, eller kanske båda? Hur ska de 
uppnå målen och så vidare. Anders Söderlund från Lärarutbildningen inledde workshopen som 
inbjuden gästtalare med ett anförande om lärande. Han fokuserade på olika lärstilar och 
undervisningsstilar och diskuterade hur dessa, bland annat genom examination, är kopplade till 
varandra. Anförandet hölls i dialogform där deltagarna väckte frågor som Anders knöt an till. 
Nedan har jag sammanfattat efterdiskussionen.  

Sammanfattning av diskussioner i anslutning till föreläsningen 
Under workshopens gång blev det alltmer tydligt att drivhusens uppgift är att examinera studenterna 
efter generella förmågor, och inte efter reproduktion av kunskap som lärs på teorikurs. Förslaget 
fördes fram att man skulle ha ett utvecklingssamtal på slutet av kursen, där handledaren sitter med 
studenten och diskuterar fortsatta kursval, hur studenten passar i den valda rollen, vad han eller hon 
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bör tänka på i fortsättningen osv. Syftet med drivhusen är till stor del att peka på behovet av att läsa 
teorikurser. Vi diskuterade paradoxen att vi ska examinera studenter efter deras förmågor men att 
ett syfte med kursen är att de ska upptäcka sin egen oförmåga (behovsbadet). Detta ledde in 
diskussionen på metalärande. Vi ansåg att studentens utveckling av sitt metalärande var väsentligt 
men kunde inte komma fram till hur vi borde handleda och examinera det. Vi ville uppnå ett 
självstyrt lärande där de studerande blev mer självgående allteftersom. Efter föreläsningen rådde det 
enighet kring att examination, handledning och resulterande lärprocess är intimt förbundna. Så 
länge examination (som kvalitetskontroll) är en nödvändig del av lärprocesserna i 
grundutbildningen vid universitet och högskola bör instrumentet användas så att det hjälper den 
studerande att fokusera sin inre utveckling, dvs. ställer sig frågorna: vad ska jag lära mig? hur lär 
jag mig? på vilket sätt kan jag utveckla mitt lärande? osv. Vi diskuterade muntlig feedback och hur 
den kan stärka den inre motivationen om den ges på ett bra sätt. De flesta verkade vara överens om 
att man endast skulle ha två betygssteg, icke godkänt respektive godkänt på kursen. Stor enighet 
rådde om att Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap måste gå in och ta ansvar för 
handledning och examination av roller som projektledare och affärsutvecklare. Här har 
teknikvetenskaperna inte tillräcklig eller rätt kompetens. 

Embryo till modell för ”lärprocess enligt drivhusmodell” 
I samband med diskussionen försöker jag göra en distinktion mellan färdighet och förmåga. I 
dokumentationen av workshopen gör jag följande definitionsförsök: 1) en färdighet är tämligen 
situationsbunden medan en förmåga gäller mer oberoende av sammanhang. 2) en färdigheten kräver 
inte förståelse, man bara kan och gör. En förmåga däremot ställer stora krav på förståelse vilket gör 
den mer generell och utvecklingsinriktad. Vid tillfället hade jag inte på allvar börjat arbeta med den 
verksamhetsrelaterade teorin. På ett förenklat plan finner jag att distinktionen dock fortfarande är 
giltig.  

Rekommendation till praktiken  
Min slutsats är att drivhusen bör handleda och examinera med sikte på förmåga och förtrogenhet 
men att det är av yttersta vikt att inte drivhusen utvecklas till ett ställe där man bara ”gör”, och inte 
reflekterar över varför det eller det fungerar respektive inte fungerar. Relaterat till schemat i figur 
5.6 är det viktigt att fundera över vad som händer efter bekräftelse av kompetens (confirmation of 
competence) respektive temporär ickeacceptans av kompetens (temporary non-acceptance of 
competence)”. Behovsbadets uppgift är att visa på en oförmåga, som sedan kan bli till en förmåga 
genom att den studerande i sin lärprocess tillägnar sig en fördjupad förståelse (ej ännu en förmåga), 
som slutligen aktiveras i handling (blir nu till en förmåga). När studenten lämnar drivhuskurs bör 
studenten således uppmuntras att reflektera över sina förmågor respektive oförmågor. Den 
studerande bör tillsammans med handledare och/eller studievägledare reflektera över vilken 
inverkan den egna erfarenheten från drivhusaktivitet bör ha på fortsatta kursval, dvs. göra en 
översyn av den individuella studieplanen. Detta är centralt om vi ska ge behovsbadet en effektiv 
verkan. 

Portfoliomodell med digital portfölj 
Under workshopen framfördes ett förslag om att tillämpa portfoliometoden i drivhuskurs. 
Ursprungsidén var att denna skulle vara digitaliserad och att den skulle användas för att ta fram ett 
CV innehållande arbetsprover. Detta CV skulle studenterna sedan kunna använda när de söker sitt 
första jobb. I mitt förslag till arenaledningen skriver jag:  

Rekommendation till praktiken 
I dokumentationen av workshopen skrev jag följande: ”Jag föreslår att arenaledningen tillsätter en 
grupp som, tillsammans med DC (universitetets datorcentral), under våren arbetar fram en modell 
för digital portfölj och att man om möjligt identifierar centrala utvecklingsmedel från Det skapande 
universitetets budget till projektet. Gruppens uppdrag bör omfatta tekniska såväl som 
användarmässiga aspekter. I portföljen bör studenten kunna samla dokument på ett strukturerat sätt 
samtidigt som den bör stödja en reflekterande verksamhet hos studenten avseende dennes 



 

 78

utveckling (och stödja dokumentation av densamma). Reflektionen kan kanske stödjas genom att 
studenten kontinuerligt måste besvara och formulera sig runt vissa frågor.” 
 
Revidering av rekommendation: Med den verksamhetsrelaterade teorin i åtanke finner jag att det är 
tveksamt att en student kan hjälpas att utveckla sitt metalärande via förprogrammerade frågor. Jag 
stryker alltså den punkten från den preskriptiva modellen. 

Utvecklingssamtal – förhandling om drivhusaktivitet 
Vid workshopen tar idén om utvecklingssamtal form. Förslaget går ut på att man bör hålla 
utvecklingssamtal vid mitten av kursen samt efter det att den är slutförd. OM utvecklingssamtalet 
ska betraktas som en förhandling av drivhusaktiviteten borde sättet att genomföra det ha stor 
betydelse. Resonemangen som genomfördes vid workshopen gick i denna linje: På 
arbetsmarknaden tycks det föreligga stora skillnader mellan ledares syn på vilken 
kompetensutveckling som medarbetare behöver respektive medarbetares egen syn på vilken 
kompetensutveckling som man ser behov av. I det traditionella skolsystemet är det skolans ledare 
som bedömer vad de studerande bör lära sig. Vid LTU, och på många andra håll, är ett stort mått av 
valfrihet infört för studenterna. Hittills har den enskilde dock haft liten möjlig att ”testa sina 
förmågor” före inträdet i arbetslivet. I bristen på praktik har det följaktligen varit svårt för 
studenterna att veta vad han eller hon behöver lära sig mer om. Resultatet är att studenten vet att 
den har valfrihet men vet inte vad den ska välja. Blir det fel får han eller hon skylla sig själv. 
Genom drivhusen förändras detta. Den studerande förutsätts till stor del själv kunna upptäcka om 
den egna kompetensen fungerar respektive inte fungerar.  

Rekommendation till praktiken 
Min rekommendation innehöll följande resonemang: Det är viktigt att kompetensen verkligen testas 
samt att detta kommer i dagen på ett explicit sätt och att studenten hjälps att reflektera kring detta. 
Samtidigt bör man ha ovanstående exempel om medarbetare och ledare färskt i minne när 
förhandlingen (utvecklingssamtalet) genomförs. I vårt fall är det en forskare/lärare som agerar 
ledare, och det är troligt att denne gärna vill återskapa sig själv: ”Det har fungerat för mig att läsa 
dessa kurser för att kunna hantera min tillvaro på ett kompetent sätt osv.…”. Problemet är att det 
stora flertalet av studenterna ska arbeta i professioner som våra drivhushandledarna inte har full 
insikt i. Eftersom drivhushandledarna genom sitt yrkesval är fokuserade på påståendekunskap i 
olika former krävs en medvetenhet om att en funktionell handling i en verksamhet/praxis har många 
utgångspunkter, och att påståendekunskap bara är en av dem. 
 
Eftersom drivhuskursen löper över två läsperioder (4 +1p) så tror jag att en bra modell är att vi har 
ett enklare utvecklingssamtal innan första läsperiodens slut, dvs. efter ca 2,5 p. Det sista ligger vid 
kursens slut. Här är det viktigt att handledare och student reflekterar över hur drivhuserfarenheten 
påverkar den individuella studieplanen. Jag tycker att drivhus Prototyp uttrycker målet med 
utvecklingssamtalet på ett bra sätt: ”Som ett personligt omdöme som ger studenten en fingervisning 
vad han/hon bör förbättra, som kan leda till ett beslut om vilka kurser som kan hjälpa denne att 
uppnå det personliga målet”. Därför krävs det att handledaren är väldigt lyhörd i 
utvecklingssamtalet, och att man tillsammans har fokus på det behovsbad som studenten genomgått. 
 
Utveckling av rekommendationen: Med den verksamhetsrelaterade teorin i beaktande kan 
följande reflektion göras: Handledarna bör utveckla en medvetenhet om att handlingens 
utgångspunkter kan sökas i kunskap om verksamhet, situation (behov, problem och fenomen) samt 
egen funktion (roll och/eller grupp). Dessutom bör handledarna beakta att kunskapen kan ta sig 
utryck i följande aspekter: påståendekunskap, förtrogenhetskunskap, omdöme och förmåga. Samt 
att en tillämpning av t.ex. påståendekunskap förutsätter att den studerande kan genomföra ett 
perspektivskifte. Studenten befinner sig i verksamheten, i situationen och i sin roll. Dessa 
framträder då i princip för den handlande som en del av det egna subjektet. För att kunskapen ska 
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vara funktionell måste dessa kunna betraktas som objekt. För att handla behöver ett perspektivskifte 
ånyo göras. Den lärande måste alltså återgå i verksamhet, i situation och egen funktion. 

Embryo till rollprofil 
För att handleda och examinera med avseende på förmågor krävs någon form av verktyg. I bilaga 
10, kapitel Från kompetensbaserad till rollbaserad ansats, har jag diskuterat CDIO-syllabusen 
(matris över olika förmågor) som vi här försökte nyttja som ett verktyg för handledning och 
examination. Matrisen återfinns i bilaga 3. Matrisen som är väldigt omfattande främst är avsedd för 
kursutvärdering och kursutveckling. Jag förstod tidigt att den skulle vara svår att använda men 
kunde inte se något reellt alternativ till den. Jag bad därför att drivhusansvariga skulle hjälpa mig att 
vikta förmågorna med avseende på följande roller: teknikutvecklare, affärsutvecklare, projektledare 
och forskarassisten (senare kallad endast ”forskare”). Förhoppningen var att jag med hjälp av deras 
viktning skulle kunna ta fram kraftigt reducerade matriser. som ett slags rollprofiler.  
 
Försöket slog inte väl ut. Matrisen ansågs alltför komplex för att ta i tu med nu, och på föreslaget 
sätt. Flera drivhus menade att ett mer fullständigt examinationsverktyg måste få växa fram under 
resans gång när drivhusen tagits i drift. 
 
Vi befann oss i ett dilemma. Det var uppenbart att drivhusen måste fokusera något annat än 
förståelse av påståendekunskap (som examineras i vanlig kurs) och att vi istället måste se till 
förmåga och förtrogenhet. Problemet är att en kunskap (i mening att man förstår något) kan ta sig 
uttryck i en mängd förmågor. Ett exempel: genom att vara insatt i klassisk fysik kan man göra vissa 
typer av handlingar, som t.ex. att bygga tekniska system, ställa upp meningsfyllda experiment, delta 
i meningsfyllda dialoger (med t.ex. fysiker). Man kan beskriva vissa problem i text och så vidare. 
Poängen är att kunskap om något specifikt kan ge förmågor inom vitt skilda områden. En enda 
kunskap kan därför ge förmågor som berör merparten av delarna i CDIO-syllabusen.  
 
Problemet var troligen att vi måst ta i tu med alla förmågor på en gång, vilket blev väldigt abstrakt. 
Användningen av CDIO-matrisen leder till en slags omvänd lärarroll. Läraren är van att bryta ned 
ett stoff i sina beståndsdelar och undervisa om dessa var för sig. Att sammanfoga en helhet av 
delarna har oftast lämnats åt studenten själv. Lärarens huvuduppgift har varit att, stödja analys, 
medan studenten själv fått ansvara för syntes. 

Rekommendation till praktiken 
Efter att ha diskuterat olika varianter kring användningen av CDIO-matrisen föreslog jag och 
arenans studievägledare att varje student, inför första drivhusaktiviteten, skulle få ut en svensk 
översättning av CDIO-matrisen. I den svenska översättningen lyfte jag sedan fram några rubriker 
som jag konkretiserade med exempel. Förslaget gick vidare ut på att studenterna får i uppgift att 
inför drivhusaktiviteten ringa in åtta förmågor som de tycker hör ihop med sin valda roll, dvs. 
förmågor som de känner att de vill utveckla. De får också i uppgift att reflektera över, och beskriva 
vad dessa förmågor innehåller, samt vad de kan betyda för dem i ett framtida yrkesliv. De gör 
samtidigt en kortare skriftlig redogörelse för varför de valt just det drivhuset, den rollen osv. Vi ber 
dem också beskriva vad de har för erfarenheter med sig från gymnasieskolan, fritiden mm., som kan 
ha betydelse för drivhusaktiviteten. Med detta i bagaget möter de sedan sina handledare i 
”intervjun” Där vidtar, som sagts, en förhandling om vad aktiviteten i drivhuset ska innebära. 
Dokumentet bör hjälpa handledare och student att mötas på ett jämlikt och kreativt sätt i intervjun. 
Det viktiga är att samtalet inte reduceras till en information (från handledare till student) om vad 
som ska ske fram till kursens slut. Naturligtvis bör handledare och student ha en kopia var av detta 
dokument när intervjun är över. 

Att lyckas med projektet eller att lyckas med handledning och examination 
En drivhusansvarig med lång erfarenhet från Siriuskursen uttryckte sig så här: ”det handlar om att 
vi under drivhuskursens gång fokuserar på uppgifterna som studenterna ska lösa, så att resultatet 
verkligen blir något som studenterna och vi själva kan vara stolta över.” Slutsatsen var att vi inte 



 

 80

bör koncentrera all resurser till att utveckla drivhusmodellen. 
Dessutom ansågs det viktigt att projektuppgifterna avpassas mot omfånget 5p, och att studenterna 
verkligen gör uppgiften på A-nivå om de är förstaårsstudenter. Förslaget gavs att vi borde avsätta en 
av kursen poängen för att reflektera över utövande av roll. Det kunde i så fall ingå i planeringsfasen 
där rollerna sätts mer definitivt. 

Rekommendation till praktiken 
Det blir ingen drivhusaktivitet om alla studenter agerar tekniska utvecklare. Vid förhandling av roll 
bör drivhusen visa lyhördhet inför studenternas val men också se till att olika studenter gör olika 
uppgifter. I Siriusprojekten har man använt personlighetstest för att underlätta diskussionen om 
vilken roll respektive deltagare bör ha. Jag föreslår att drivhusen prövar egna vägar som vi sedan 
kan utvärdera tillsammans. 

Laboration 
Frågan om laboration dök upp i samband med workshopen. Med anledning av drivhusens fysiska 
behov (lokaler, kontorsyta, laborationsyta, datorer osv.) ställde prefekten för Siriuslaboratoriet 
följande två frågor till oss: 
 

a) Bör drivhusen eller teorikurserna styra utformning och tillgång 
     av laboratoriemiljö? 
b) Kan laboration inom drivhus ersätta laboration inom kurs? 

 

Rekommendation till praktik  
Efter att ha rådgjort med ett flertal inblandade parter (drivhusintressenter, kursansvariga osv.) 
genomför jag följande definition: 
 
Laborativt arbete i anslutning till vanlig kurs förväntas ge; 
 

1. en bekräftelse av teori i praktik.  
2. en träning som syftar till att öva upp en förmåga att genomföra egna 

”experiment” för att söka ny kunskap (jmf. med den naturvetenskapliga 
processen).  

3. som en följd av 2) förväntas laborationen ge en förtrogenhet med ämnets 
experimentella utrustning. Dessa föremål har ofta ett stort symbolvärde inom 
respektive vetenskap. 

 
Laborativt arbete i anslutning till drivhus förväntas ge:  
 
en träning i att utöva en yrkesrelaterad roll (inte endast forskarens). Aktiviteten syftar till att ge en 
kunskap i handling. Teorin är (liksom laboratorieutrustningen) ofta ett redskap att åstadkomma en 
förbättrad praktik. För många projekt kommer tillgång till relevant utrustning vara nödvändig för ett 
bra genomförande. I drivhusen kommer många olika roller att finnas med, och för rollen som 
forskare kommer naturligtvis produktion av ny kunskap stå i centrum. Att ”arbeta” som t.ex. 
fysiker, forskare eller teknisk utvecklare kommer att ställa stora krav på den laborativa 
utrustningens flexibilitet. Här måste laboranten kunna påverka frihetsgraderna själv. Inom 
ingenjörsmässig verksamhet måste man dessutom kunna bygga artefakter (produkter) av olika slag.  
 
Svaret på fråga a är därför att både kurs och drivhuskurs bör styra den fysiska laborationsytans 
utformning samt att båda bör ges en god tillgång till den. Svaret på fråga b är att laboration inom 
kurs respektive laborativt arbete i drivhus fyller olika behov, dvs. drivhusaktivitet kan inte ersätta 
laboration inom kurs. Det kan t.ex. ur ett institutionsperspektiv bli frågan om att göra prioriteringar 
och då hoppas jag att bägge funktioner beaktas. Eftersom inte alla drivhusstudenter är tekniker eller 
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naturvetare kommer heller inte alla ha behov av laborativ yta. För t.ex. ekonomer torde kontorsyta, 
datortillgång och andra resurser stå mer i fokus.  

Avhandlade problemområden vid workshopen 
Ur workshopens diskussion kan följande problemområden urskiljas: 
1. Lärprocess enligt drivhusmodell 
2. Portfoliomodell med digital portfölj 
3. Utvecklingssamtal – förhandling om drivhusaktivitet 
4. Rollprofil 
5. Att lyckas med projektet eller att lyckas med handledning och examination 
6. Laboration 

Tillämpning av tolkningscirkeln på problemområden 
För verksamhetsintegrerad tolkningscirkel se figur 1.2. 
Lärprocess enligt drivhusmodell: Den verksamhetsrelaterade teorin är obefintlig. Preskriptiv 
modell befinner sig på embryonal nivå. Formell modell saknas. Informell modell är mycket vag. 
Verksamhet/praxis saknas.   
Portfoliomodell med digital portfölj: Som ovan. 
Utvecklingssamtal – förhandling om drivhusaktivitet: Den verksamhetsrelaterade teorin är 
obefintlig. Preskriptiv modell har passerat embryonal nivå. Det samma gäller för den informella 
modellen. Formell modell saknas liksom verksamhet/praxis.   
Rollprofil: Den verksamhetsrelaterade teorin är obefintlig. Preskriptiv modell befinner sig på 
embryonal nivå. Formell modell saknas. Informell modell är mycket vag och verksamhet/praxis 
saknas. 
Att lyckas med projektet eller att lyckas med handledning och examination: frågan är väckt. 
Laboration: Den verksamhetsrelaterade teorin är obefintlig. Preskriptiv modell befinner sig på 
embryonal nivå. Formell modell saknas. Informell modell är mycket vag. Verksamhet/praxis 
saknas. 

Sammantagen reflektion av ovanstående problemområden 
Ovanstående tankar utgör huvuddragen i den examinations och handledningsform som används vid 
drivhuskurs våren 2003. Under samma vår initieras och avslutas ett utvecklingsarbete av 
rollprofiler. Jag återkommer till det senare. Jag vill dock återerinra om att jag i Från 
kompetensbaserad till rollbaserad ansats (bilaga 10) visar att det inte är helt okontroversiellt att låta 
lärprocesserna styras med sikte på praktiska förmågor. Jag har samtidigt visat att ansatsen tycks ha 
en stor relevans för ett lärande som är anpassat till nutida arbetsliv. Min slutsats var att en 
utbildning bör bedrivas i två lägen. Läge 1 beskrivs av tillägnandet av vetenskapliga perspektiv på 
världen. I centrum bör förståelsen/tolkning av världen med hjälp av påståendekunskap stå. 
Handledning och examination bör koncentreras till förståelsen. Läge 2 beskrivs av att de studerande 
genom aktiv handling i en verksamhet som upplevs som meningsfull upptäcker relationer mellan 
verksamhet, situation, egen funktion, kunskap och handling samt att de utvecklar förmågor som har 
med den relationen att göra. Handledning och examination bör i läge 2 ha två inriktningar: 1) 
metalärande respektive metakunskap (som har att göra med att studenter upptäcker relationer 
mellan verksamhet, situation, egen funktion, kunskap och handling) bör betraktas ur ett perspektiv 
som ser både till förståelse och till förmåga 2) utvecklade förmågor (som har med relationen att 
göra) bör betraktas ur ett perspektiv som endast ser till förmågorna i sig. 
 
Vid läge ett kan variationsteorin spela en viss roll. Faktum är att den kan det också i läge två när det 
gäller handledning och examination av metalärande och metakunskap med avseende på lärandes 
upptäckter av relationer mellan verksamhet, situation och egen funktion, kunskap och handling. För 
att variationsteorin ska vara tillämpar måste den sträckas ut. I samband med drivhusaktiviteten 
håller vi situation/verksamhet/praxis invariant under längre tider medan vi varierar ”utgångspunkter 
för handling” och ”handling”, se figur 5.8 på nästa sida. 
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Figur 5.8 
 
Eftersom detta schema nu förenklats och utvidgats i kapitel 4 avhåller jag mig från att diskutera det 
i detalj. Schemat kan dock förstås med hjälp artikeln i bilaga 1. Att jag ändå redovisar det som bild 
har att göra med att det använts i processen. Flertalet deltagare har dock ansett att denna version 
varit allt för komplicerad. Nu skulle jag beskriva den som ofullständig och till en del missvisande. 
Modellen avförs i denna form alltså från den preskriptiva modellen. 
 
Arenaledningens explicita kommentarer uteblev efter denna workshop, men rekommendationerna 
kom efterhand att implementeras. Om man ser till utvecklingsprojektet kring arena och drivhus kan 
det konstateras att den kollektiva idégenereringen fungerar. Någon verksamhet/praxis existerade 
inte i drivhusen vid tiden för workshopen. Dock hade studenter antagits till arenan och påbörjat sin 
arenaspecifika kurs om 10p. som innebär en förberedelse för drivhusverksamheten. Denna kurs 
visade sig senare ha en stor och viktig påverkan på vad drivhusverksamheten kom att bli. Jag får 
anledning att återkomma till detta senare. Det finns en annan sida av verksamhet/praxis som 
utvecklades kraftigt vid denna tid och det vara arenaledningens administration. Studenter togs om 
hand på olika sätt genom sociala aktiviteter som stod utanför kursschema. Studenterna utvecklade 
utbildningens identitet genom att ta fram en maskot. Här växte former för studentmöten och 
arenaråd fram. Forskarskolan började planeras osv. I sammanhanget utgör drivhusen en delmängd. 

5.1.5 Workshop 3: Erfarenheter från UTVIND 

Bakgrund till val av tema  
Det övergripande temat för workshopen var Utvind, som liknar drivhusmodellen i flera avseenden. 
Här möter vi projekt som drivs i samverkan med omgivande samhälle. Aktörer utanför är 
näringsliv, kommunens gymnasieskolor, uppfinnare med regional förankring osv. Alla 
Utvindsprojekt omfattar utveckling av någon form av produkt. Det överordnade målet med samtliga 
Utvindsprojekt är dock att uppnå en gynnsam lärprocess. Utvindsprojekten organiseras vid Luleå 
tekniska universitet campus i Skellefteå. Ett nära samarbete har förekommit mellan Siriuskurs och 
Utvindsprojekt. Personer som står bakom Utvind har dessutom engagerat sig i drivhuset Prototyp. 
Utvind har ett antal år på nacken och de som står bakom detta projekt känner igen frågor som vi 
diskuterar när vi utvecklar drivhusen. Drivhusen har således mycket att lära av Utvind. På längre 
sikt är det också intressant att se hur vi kan integrera drivhusprojekt och Utvindsprojekt. Eftersom 
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drivhusen syftar till att knyta samman universitetets funktionella enheter (ämnen) i projekten kunde 
detta ge Utvind en öppning mot forskningsresurser som är etablerade vid campus i Luleå. Detta 
ställer bland annat höga krav på vardagligt nyttjande av distribuerade arbetsformer eftersom det är 
13 mil mellan Luleå och Skellefteå. Drivhusmodellen stärks av ett samarbete bland annat genom att 
den regionala förankringen i samhället vidgas. 

Behandlade frågeställningar vid workshopen 
Nedan har jag brutit ut de viktigaste slutsatserna och resonemangen från workshopen. Jag har 
prioriterat det som har direkt samröre med den preskriptiva och formella modellen för vår egen 
verksamhet/praxis. 

Arbetsformer i Utvind 
Studenter deltar från skiftande studieinriktningar på högskolan, men även gymnasiestudenter deltar 
och här agerar högskolestudenterna handledare. Gymnasisterna deltar i konceptuella faser såväl som 
tillverkande Man önskar sig fler gemensamma schemalagda tillfällen. Man är mycket positiv till det 
samarbete man uppnått med gymnasieskolan. Nu vilar mycket av initiativen att träffas på 
studenterna själva. För de högskolestuderande motsvarar projekten 5 universitetspoäng. Några 
exempel på genomförda projekt är: utveckling av en fysisk mötesplats, produktionssimulering för 
tillverkning av produkt, utveckling och framtagning av racerbilar, datakommunikation för 
kundbesök och ramp för rullstol. 
 
Vi har tagit intryck av Utvinds positiva erfarenhet av samarbete med gymnasieskolan. Arena itf har 
därför börjat planera inför ett lärarintag till arena. En aspekt av de lärarstuderandes verksamhet i 
drivhusen är tänkt att avse handledning av gymnasister i deras projektarbeten. Lärarintaget syftar till 
att utbilda lärare i teknik och ekonomi för grundskola och gymnasium. Vi tror dessutom att en 
erfarenhet från att t.ex. ha arbetat i teknikutvecklarroll inom ett drivhusprojekt kan vara 
betydelsefull för den kommande lärargärningen.  

Grundvalar för indelning och byten mellan olika roller  
I drivhusdiskussionerna har vi diskuterat mycket kring projektroller med yrkeskoppling. Inom 
Utvind lyfter fram fyra andra typer av roller. Dessa har att göra med deltagarnas personlighet och 
tas fram via psykometriska test. Rollerna är: produceraren, administratören, entreprenören och 
integreraren. De kan kalls för lite olika saker beroende på vilket test som genomförs. 
Huvudpoängen är att rollerna motsvarar personens identitet och att varje projekt behöver någon från 
respektive roll för att fungera. En person kan under en begränsad tid ta på såg en roll som 
integrerare denne är mer av entreprenör. Om det blir mycket långvarigt blir både projekt och 
rollutövaren lidande enligt detta tänkesätt. Rollerna har alltså inget med profession att göra. Vi har 
diskuterat att göra liknande tester inom ramen för den drivhusförberedande kursen som ges under 
höstterminen i årskurs ett. Vi har dock valt att stödja studenterna i sin reflektion av den funktion 
som de fyller i projekten. Vi är rädda att testen låser studenterna i fack som de sedan inte tar sig ur, 
dvs. att studenterna blir predestinerade till vissa sysslor. Det känns inte bra ur ett 
utbildningsperspektiv. Rekommendation till praktik: Psykometriska test bör inte användas för 
indelning i drivhusroller. 
 
I anslutning till denna punkt utbryter dock en diskussion huruvida studenterna ska uppmanas att 
byta roller från projekt till projekt. Nu är vi tillbaka i drivhusmodellens roller: projektledare, 
teknikutvecklare, forskare och affärsutvecklare. En del av deltagarna är för på grund av att vissa 
roller kan kännas som en svår utmaning och då kan studenten behöva uppmuntran. Det kan också 
vara bra att inta en annan roll därför att man senare, t.ex. i arbetslivet, ska kunna förstå och 
samarbeta med dem i andra roller. Målet är alltså att utveckla en förtrogenhet med flera 
professionsinriktningar i syfte att stödja en dialogkompetens. En ståndpunkt som går i motsatt 
riktning och som dykt upp tidigare är att det är viktigt att låta studenterna bli bra på något och att de 
själva bör få bestämma vad. I skolvärlden är det annars vanligt att man koncentrerar 
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utbildningsresurser till de lärandes svaga sidor. Hur vi ska göra i denna fråga har vi inte utverkat har 
vi ännu ej beslutat. Rekommendation till praktik: Vi bör inte tvinga in någon i en viss roll men vi 
bör aktivt uppmuntra studenternas att pröva nya roller. 

Lokaler och utrustning 
En väsentlig erfarenhet från Utvind är att behovet av kontorsyta, dator- och telefontillgång är 
mycket stort när studenter förväntas arbeta i yrkesliknade situationer. Man kände sig lyckligt lottade 
i Skellefteå därför helt nya lokaler hade i ordningsställts för detta ändamål. Detta gav idéer om 
utveckling av den nya fysiska lärmiljön vid Siriuslaboratoriet. Före denna workshop var vi mest 
inne på frågor om hur vi skulle kunna ge studenterna tillgång till olika laboratorier. 
Rekommendation till praktik: Studenterna bör ges god tillgång till kontorsliknande miljö.  

Processtöd i Utvind 
För att få projekten att fungera använder man sig i Utvind av ett kvalitetsledningssystem. När de 
talar om systemet säger de ”projekthandbok”. Det som avses är dock en kvalitetshandbok som 
bygger på ISO 9000-systemet vilken utvärderas och utvecklas efter varje år. På det övergripande 
planet fungerar handboken ett verktyg för att ständigt uppnå en förbättrad process i 
Utvindsprojekten. I handboken återfinns bland annat modeller för projektflödesscheman samt 
planer för arkivering av olika dokument. Ett av de största problemen i projektarbetet är just att få 
kommunikationen att fungera. Handboken fyller en tydlig uppgift som kommunikationsverktyg. En 
annan uppgift är att koppla mål till mätbara resultat. 

Rekommendation till praktik angående processtöd i drivhus 
Under workshopen diskuterade vi att föra in Projekthandboken i den arenaspecifika kursen, som en 
förberedelse inför första drivhusaktiviteten. Jag känner mig en smula tveksam. Som jag ser det 
behöver vi ett verktyg för kommunikation och kanske ett annat för processtöd. Det är dock viktigt 
att dessa verktyg samfungerar och stödjer en tvärfunktionell kunskapsbildning. I dokumentationen 
av workshopen föreslår jag att samma grupp som ges mandat och resurser att utveckla en digital 
portfölj för arena och drivhus, ges i uppdrag att också finna ett lämpligt process- och 
kommunikationsstöd, gärna med webbgränssnitt.  
 
När det gäller verktyg för processen kan vi troligtvis lära oss en del av de projektflödesscheman, 
ansvarsdelningsprinciper med mera som regleras i Utvinds-projekthandbok. Men, då bör vi ställa 
oss frågan: vilka funktioner vill vi bygga in? Vid höstens sista workshop lyfter jag frågan om 
tvärfunktionell kunskapsbildning genom att resonera kring Mode 1- respektive Mode 2forskning.”, 
se nästa kapitel. Jag föreslog således att projekthandboken inte skulle föras in i den arenaspecifika 
kursen. Istället menade jag att samma grupp som utvecklar/upphandlar en digital portfölj för 
drivhusen ges i uppdrag att också finna ett lämpligt process- och kommunikationsstöd gärna med 
webbgränssnitt. Vid samma tidpunkt drog LTU igång ett projekt för att ta fram en gemensam 
lärplattform (LMS = Learning Management System). Jag föreslog därför att utveckling av process- 
och kommunikationsstöd samt digital portfölj samordnades med LTUs övergripande satsning. 
 
Med anledning av arbetet kring den verksamhetsrelaterade teorin har jag kommit fram till att 
arbetssätt (rutiner) i drivhusprojekten inte bör formaliseras eftersom det torde uppmuntra till 
okritisk imitation eller regelbaserat handlande. Båda formerna motverkar ett utvecklingsinriktat 
lärande. Lite mer specificerat kan man säga att en rutinisering av verksamheten hindar studenterna 
att självständigt söka utgångspunkter för handling utifrån verksamheten, situationens och den egen 
funktionens specifika sammanhang. Som jag ser saken nu bör projektflödesscheman, 
ansvarsdelningsprinciper mm. i låg utsträckning (eller inte alls) vara reglerade på förhand. Jag 
stryker alltså detta från den preskriptiva modellen. 

Resultat av lärprocessen i Utvind 
Angående det lärande som uppnås genom Utvindsprojekten uttrycker man sig sig på följande vis: 
Våra studenter har blivit bättre på att ta sig för och har fått bättre självförtroende. Har de inte haft 
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en kurs i något tror de inte att de kan klara av att lösa ett problem. Nu får de se att de kan klara av 
att göra något själva, att de faktiskt kan lösa problem som de trodde var omöjliga för dem. 
 
Person X med erfarenhet från SIRIUS (och samarbete med UTVIND) uttrycker sig under 
workshopen på ett liknande sätt:Vi hade några bleka figurer i bakgrunden, som fick ansvar för 
motor (i samband med utvecklingen av racerbil). De växte och kom in i gänget, skrev planer och 
tyckte det var kul att vara med. Det gäller att trigga dem tidigt.  
 
Inflikad fråga från en annan av deltagarna: Har de lärt sig något nytt? 
Person X: Strunta i motorn, de vågar skriva projektplan, ta för sig och formulera nya uppgifter. 
 
I sammanhanget framfördes att arbetslivet är projektorienterat i dag och att studenterna måste få 
möjlighet att utvecklas genom att arbeta som ingenjör eller annat under själva studietiden. 
Rekomendation till praktiken: Jag upplever att man ofta i diskussioner om lärande underskattar 
betydelsen av att uppnå ett gott självförtroende. Om vi går tillbaka till Ek-Nilssons (2000) 
beskrivning teknologernas ställning vid KTH, och hur de första åren matas med kunskap som är 
värderingsfri och normativ, samt hur de själva genom sektionslivet tränar sin förmåga att skapa, så 
framstår betydelsen av att vinna ett självförtroende som central. Här utgör både Utvindsprojekten 
och Sirusprojekten goda exempel. Genom dem dämpas en förestånde ”praktikchock”. Studenterna 
uppmuntras att tänka sjävständigt, och att utvärdera sitt handlande. Därigenom lägger man grunden 
till ett reellt kritsikt tänkande. 

Avhandlade problemområden vid workshopen 
1. Grundvalar för indelning i roller 
2. Grundvalar för byten mellan roller 
3. Fysisk lärmiljö anpassad för tvärfunktionell kunskapsbildning 
4. Processtöd/projektplattform i drivhus 
5. Motverkan av formaliserade arbetssätt i drivhusprojekt 

Tillämpning av tolkningscirkeln på problemområden 
Grundvalar för indelning i roller: Verksamhetsrelaterad teori och formell modell saknas. 
Informell och preskriptiv modell på embryonal nivå. Verksamhet/praxis saknas. 
Grundvalar för byten mellan roller: Verksamhetsrelaterad teori och formell modell saknas. 
Informell och preskriptiv modell på embryonal nivå. Verksamhet/praxis saknas. 
Fysisk lärmiljö anpassad för tvärfunktionell kunskapsbildning: Frågan väckt och behov är 
konstaterat. 
Processtöd/projektplattform i drivhus: Verksamhetsrelaterad teori och formell modell saknas. 
Preskriptiv modell befinner sig på embryonal nivå. Informell modell och verksamhet/praxis finns i 
utvecklad form i det drivhus som är närstående Siriuskursen. 
Motverkan av formaliserade arbetssätt i drivhusprojekt: Verksamhetsrelaterad teori och 
formell modell saknas. Informell och preskriptiv modell på embryonal nivå. Verksamhet/praxis 
saknas. 

5.1.6 Drivhusens ställning i organisationen 

Behandlade frågeställningar 
Inför workshopen kring Utvid hade jag ställt ett antal frågor rörande drivhusens ekonomi till 
Arenaledningen. Dessa diskuterades i anslutning till denna workshop. Jag har dock valt att redovisa 
detta i ett eget kapitel. I samband med den ekonomiska diskussionen redovisar jag också hur 
Siriuslaboratoriet (Institutionen för fysik, maskin- och materialteknik) samordnat sina 
drivhussatsningar genom att skapa ett utvecklingsprojekt inom institutionen. Till projektet har en 
drivhusansvarig utsetts som har att företräda institutionens intressen i frågor som berör drift och 
utveckling av drivhus. Som ett resultat av Siriuslaboratoriet satsning utvecklas nu en ny mötesplats 
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inom universitetet där tvärfunktionellt projektarbete står i centrum. Jag redovisar grunddragen kring 
detta i kapitel Fysisk lärmiljö anpassad för tvärfunktionell kunskapsbildning. 

Drivhusens placering i organisationen 
Rekommendation till praktiken: Jag föreslår att man identifierar vilka institutioner som är 
intressenter i respektive drivhus (glöm inte IES, Institutionen för ekonomi och samhällvetenskap) 
och att man instiftar drivhuset som ett samverkansprojekt mellan två eller flera institutioner. 
Projektnummer och tillhörande ekonomiadministration knyts sedan till en institution. 
 
Som ett direkt svar på det utser Siriuslaboratoriet en projektledare som har till uppgift att se till 
institutionens intresse kring drivhusutvecklingen. För att inte hamna i konflikt med dennes 
arbetsuppgifter tydliggör jag våra roller och uppgifter på följande sätt: Min uppgift är att stödja 
utvecklingsprocessen kring drivhusen som koncept och jag behöver därför en självständighet 
gentemot både arena och olika institutioner…Siriuslaboratoriets drivhusansvariges roll är däremot 
att se till institutionens intresse. Institutionen ser drivhusen som ett instrument för att utveckla sig 
själv. Jag skriver vidare att: jag välkomnar denna lösning och tror att detta är en modell för andra 
institutioner att ta efter. För att få ekonomi och långsiktighet i drivhusen är denna typ av 
engagemang och helhetsgrepp viktigt. Det krävs att man reder ut respektive roller och intressen om 
man ska kunna förhandla kring resurser på ett effektivt sätt. En annan sida av myntet är att 
institutioner och avdelningar bör uppmuntras att tänka långsiktigt kring drivhusen för få med idéer 
till drivhusprojekt (med forskningskoppling) redan i ansökningar till olika forskningsråd. 
 
I uppdraget som Siriuslaboratoriet (institution) ger sin projektledare heter det att: För att genomföra 
Drivhusen vid SIRIUS-laboratoriet, krävs det en projektledare som samordnar verksamheten inom 
institutionen i samarbete med arenan innovativ teknik och företagande. Projektledaren i detta fall är 
person Y. Projektledarens övergripande uppgift är att utreda och utveckla institutionens roll i de 
drivhus som växer fram. I uppgiften ingår att samordna de satsningar som institutionen redan gör i 
utvecklingsarbetet, att se till att institutionens intressen bevakas samt att verka för att de resurser 
som avsätts görs mot bakgrund av ett ekonomiskt och långsiktigt helhetstänkande. I detta arbete 
ingår att utifrån institutionens perspektiv: 

• Säkerställa att Drivhusen (i fortsättningen DH) utvecklas på ett sådant sätt att de möter de krav 
som vi ställer t ex vad gäller pedagogik, organisation och innehåll. Detta bl a genom att stödja 
och medverka i utveckling av den kontinuerliga workshopbaserade fortbildning som kallas 
drivhuspilot-utbildning. Målsättningen med den är att; 

o Stödja och utveckla den enskildes professionella roll som handledare i drivhus eller 
organisatör av drivhusprojekt. 

o Medverka i utveckling av drivhuskonceptet från idé till praktik 

• Strukturera institutionens engagemang i de Drivhus som har kopplingar till institutionen. 

• Verka för samordning av DH-verksamhet ur ett institutionsperspektiv. 

• Planera och ge förslag till integration av olika program och DH. Säkerställa en struktur som 
gör att de utbildningar/kurser som vi ansvarar för har tillgång till lämpliga DH/DH-projekt vad 
gäller ämne och nivå. 

• Delta i utvecklingen av drivhusens verksamhet gällande ekonomiska ramar (budget, 
finansiering) hit hör också integration mellan institutionens Utvecklingsområden och enskilda 
DH. 

• Fastställa de krav som DH ställer på ”infrastrukturen” t ex i form av lokaler och utrustning för 
projektarbete, datorer, resurser för experimentell verksamhet som lablokaler, utrustning och 
personal, etc. Samtidigt också utreda vem som skall stå för de olika resurserna. (Dokumentet 
kan läsas i sin helhet på arenans hemsida i: slutdokumentation av workshop 3) 



 

 87

Kommentar 
Varken arenan eller drivhusen är operationaliserade i organisationen vid LTU. Arenan är direkt 
underställd fakultetsnämnderna och förfogar över vissa ekonomiska medel som man kan köpa 
tjänster för. Institutionerna som leds av en prefekt har däremot tillsammans med avdelningarna 
ansvaret för forskning, lokaler, utrustning m.m. Arena och drivhus är därför beroende av 
institutionerna. Arenan har en ekonomisk självständighet. Drivhusen är däremot beroende av 
arenan, olika institutioner och avdelningar. Av det skälet välkomnade jag att institutionen klev in 
som en aktiv part. Risken var dock att man skulle dra åt olika håll i processen. Så har dock inte skett 
ännu. 
 
Under våren 2003 har LTU avslutat en organisationsöversyn som medfört en strukturell skillnad 
jämfört dagens system. Syftet har varit att utveckla en modell för intern styrning (intern 
organisationsform och resursfördelningssystem) som stödjer verksamheten att uppnå de långsiktiga 
verksamhetsmål som formulerats i strategin Det skapande universitetet. Se Information (2003), 
universitetsstyrelsen. Genom förändringen vill man t.ex. motverka den otydlighet som förekommer 
i fördelning av ansvar och befogenheter mellan kunskapsområden/arenor och institutioner. Se 
Uppdrag – Utveckling av universitetets interna organisation (2002), rektorsbeslut. Ansvaret för 
arenor och program flyttas från fakultetsnämnderna till prefekterna. Dessa har tidigare endast 
ansvarat för institutionerna. Nu kompletteras detta ansvar med uppdraget att verka för samordning 
mellan arenor, program och institutioner. Gruppen som arbetat fram förslaget till 
organisationsutveckling har identifierat en farhåga. De skriver i Organisationsöversyn (2003): 
 

”Den huvudsakliga risk som påtalats med detta förslag är att arenorna kan få en 
institutionsanknytning genom att prefekterna får huvudansvaret för dem. Detta befaras 
leda till att de tvär/mång-vetenskapliga som uttrycks i strategin (för Det skapande 
universitetet: min anm.) inte kommer att kunna realiseras och i värsta fall att satsningen 
på arenor som en unik produkt avsedd att utgöra en plattform för att realisera strategin 
dör ut.” (s. 9) 
 

Gruppen menar att risken är reell och att prefekterna måste ges tydliga verksamhetsuppdrag där 
arenornas verksamhet specificeras och att detta uppdrag måste följas upp. Tanken med förslaget är 
att renodla och förenkla organisationen. På universitetet ska det främst finnas två beslutsnivåer: 
rektorsnivån respektive prefektnivån. Dessutom vill man skapa en mer enhetlig inre organisation på 
institutionerna med ”prefekter som verksamhetsledare, avdelningar bestående av ett eller fler ämnen 
med avdelningschefer, en samordnad administration på institutionsnivå samt en 
utbildningssamordnare som under prefekten ansvarar för institutionens utbildningsansvar” (s. 3). 
Arena och programkoordinatorer ansvarar efter delegation från prefekt för samordning inom 
grundutbildning och forskarskolor.   
 
Arenorna är alltså på väg att operationaliseras. Hur är ännu (oktober 2003) inte riktigt klart. Ovan 
beskrivna huvudspåret kan sammanfattas på följande vis: Universitetet delas in i två beslutsnivåer: 
rektor- respektive prefektnivå. Prefekterna ges två ansvar: 1) drift och utveckling av institutionen i 
sig 2) drift och utveckling arena och programutbildningar. Ansvaret delegeras sedan vidare till 
koordinatorer som prefekt föreslår och rektor godkänner. Hur detta kommer att påverka drivhusen 
är svårt att bedöma. 

Avhandlat problemområde och tillämpning av tolkningscirkeln 
Drivhusens placering i organisationen: Verksamhetsrelaterad teori är inte utbyggd med mer än 
det som redovisas i ovanstående avsnitt. Preskriptiv modell redovisas ovan. Formell modell saknas i 
princip. Studentpeng förs till avdelning där en av de drivhusansvariga har sin hemvist. Examinator 
utgörs av en av koordinatorerna i arenan. Arenanledningen har inget emot att drivhusen realiseras 
som ett projekt mellan institutioner eller söker annan form för att uppnå ekonomisk självständighet i 
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LTUs organisation. Dock vill arenan behålla kontrollen över drivhuskonceptet för att 
fortsättningsvis kunna ställa krav på hur handledning och examination genomförs inom ramen för 
drivhuskurs. I den informell modell kan vi se att drivhusen söker självständighet och att arenan vill 
ha kontrollen över utvecklingen. Verksamhet/praxis saknas. 

5.1.7 Workshop 4: Reflektion och återkoppling W1-W3 

Bakgrund till val av tema 
Denna workshop hölls före julledigheten vid årsskiftet 2002/2003. I mitten av januari skulle 
drivhusen ta emot sina första studenterna. Det fanns således ett stort behov av att knyta ihop säcken 
efter höstens idégenerering. Arenaledningen hade uppfattat att man måste sätta ned foten och visa 
hur man ville att drivhusaktiviteten skulle gestalta sig. Eftersom studenterna ska ha möjlighet att 
byta drivhus flera gånger under sin studietid behövde viss standardisering ske. Vid workshopen 
förekom inte någon egentlig idégenerering och inte heller någon djupare form av reflektion. Jag 
fann därför inte något större värde i att dokumentera den på det sätt som jag gjort med de övriga 
workshoparna. Jag höll dock en presentation som ligger utlagd på arenans hemsida. Nedan har jag 
lyft fram en del av det materialet. 

Behandlade frågeställningar 
Under diskussionens gång stod det klart att drivhusen inte lyckats etablera kontakt med de personer 
som tillhört det så kallade Affärsdrivhuset. Personerna där arbetar vid Institutionen för ekonomi och 
samhällsvetenskap, IES, och de hade vid denna tid en mycket stor arbetsbelastning. 
Drivhusansvariga kände sig på grund av deras frånvaro osäkra på hur de skulle kunna hantera 
handledning och examination av affärsutvecklare och projektledare. Detta blev en första indikation 
på att arenan och drivhusen behövde arbeta aktivt med att stärka kopplingen till IES.   
 
Vid workshopen presenterade jag ett första försök att göra ett flödesshema för drivhusprojekten. Se 
figur 5.10 nästa sida. Modellens fördelning av ansvar mellan arenapersonal och drivhuspersonal 
tillämpas fortfarande. Enligt modellen har drivhusets handledare ansvar för studenternas hela 
lärprocess. Arenan går dock in och adderar lärprocessen med en handledning av studenternas 
metalärande och metakunskap som går utöver drivhusgränserna. Studenterna träffas över gränserna 
mellan drivhusprojekten och diskuterar sina roller i projekten. Tanken är att det är lättare att 
upptäcka sin egen utveckling om man träffar andra i en dialog kring rollutövning. 
Drivhushandledare har dock fortfarande ett ansvar för att handleda och examinera en utveckling av 
metalärande och metakunskap hos studenten. Arenan examinerar inte metalärande vid dessa träffar. 
Arrangemanget ger också arenan en chans att genomföra en kontinuerlig utvärdering av drivhus och 
drivhusprojekt. Eftersom de återkommer med jämna mellanrum kan sådant som inte fungerar 
åtgärdas under kursens gång.  
 
I flödesschemat ser vi också hur en portfölj med studentens drivhushistoria (reflektioner och 
arbetsresultat), är tänkt att följa studenten mellan olika drivhusprojekt. 
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Figur 5.10 
 
Vid workshopen diskuterades vad arenans och drivhusens studenter skulle bli bra på. Jag menade 
att ett mål, både för grund- och forskarutbildning, bör vara: Att de ska kunna verka och känna sig 
trygga i ett modernt innovationssystem som inkluderar såväl regionala som globala aspekter. Därför 
måste de kunna bidra till en tvärfunktionell kunskapsbildning med aktörer från samhälle, näringsliv 
och akademi.  Jag ställde samtidigt frågorna: vad bör gälla mer specifikt för doktoranderna? vilka 
traditioner kommer man att bryta med? vad nytt måste man bygga? Till diskussionen knöts därför 
resonemang om Mode 1- respektive Mode 2-forskning. Mode 1: Inomvetenskaplig forskning. 
Individuell idégenerering. Kollektiv kvalitetskontroll, men inom ämnet. Mode 2: Tvärfunktionell 
kunskapsbildning, dvs. även praktiken involverad i kunskapsbildningen. Kollektiv idégenerering. 
Forskning och utveckling i förening. Teorigenerering svår att skilja från tillämpning - inget tydligt 
före och efter. Mode 2 hämtar sin näring ur Mode 1, och kan inte existera utan den. Se kapitel ett i 
uppsatsen.Jag hävdade att ett syfte med forskarskolan bör vara att besvara frågor av typen: Hur kan 
man göra med kvalitetskontrollen i Mode 2- sammanhang? Vad bör räknas som  
forskning respektive utveckling? Kan tvärfunktionell kunskapsbildning (mode 2) bli god forskning? 
På vilket sätt kan Mode 1 hämta näring ur Mode 2? Hur ser vetenskapliga metoder och teorier ut 
som stödjer en tvärfunktionell kunskapsbildning där Mode 1 och Mode 2 ingår i ett 
synergiförhållande.Avhandlade problemområden och tillämpning av tolkningscirkelnArenans 
kärnvärden: Ett första embryo till kärnvärden har sett dagens ljus. Målet med att realisera 
affärsstyrd (behovsstyrd, som den också kallas) teknikutveckling har nu betonats samtidigt som 
fokus sats på visionen om tvärfunktionell kunskapsbildning. Verksamhetsrelaterad teori saknas. 
Preskriptiv och formell modell är begränsade eftersom få beskrivningar existerar. Informell modell 
och verksamhet/praxis saknas. Traditionen inom akademin handlar idag om teknikstyrd 
teknikutveckling. Vi har alltså att göra med en spänning mellan å ena sidan den formella och 
preskriptiva modellen och å andra sidan den informella modellen. 
Tidslinje: Ett första embryo är presenterat. Tidslinjen utvecklas vidare vid en senare workshop. 

5.1.8 Workshop 5: Dialog om arenans kärnvärden och reflektion över drivhusstart. 

Bakgrund 
När denna workshop går av stapeln är drivhusprojekten i full gång. Studenterna har haft sin första 
reflektionsträff i arenans regi vilket betyder att vi vet en del om hur projekten fungerar. Den 
formella modellen har expanderats kraftigt genom att arenaledningen har tagit fram ett dokument 
som beskriver arenans kärnvärden. Min facilitatorroll förändras vid denna workshop eftersom jag 
inte längre behöver hålla i presentationer. Jag kan därför anteckna och delta i dialogen på ett mer 
avslappnat sätt. I workshopens slutdokumentation har jag redan genomfört ett analysarbete. Jag 
kommer därför här att ge direkta utdrag ur den texten. Tempusformerna präglas av att analysen 
tidsmässigt sker i nära anslutning till workshopen och att vissa förändringar behöver vidtagas. För 
läsbarhetens skull utelämnas citattecken när jag hämtar text ur slutdokumentationen. Vissa mindre 
viktiga avsnitt har strukits. Jag har dock valt att återge vissa diskussioner på ett tämligen fullständigt 
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sätt. Det har att göra med att såväl den formella modellen som den preskriptiva modellen utvecklas 
språngvis vid denna workshop. Formalisering och implementering sker mycket snabbt. Naturligtvis 
kunde jag skriva ovanstående i en mer generell abstrakt form. Då skulle framställningen inte spegla 
modellens utvecklingsprocess. Eftersom det inte handlar om att införa en färdig teknologi så vill jag 
spegla förloppet. På detta sätt synliggörs också den informella modellen. Denna och kommande 
workshopar utgör mättade tillfällen där mängder av erfarenheter reflekteras under kort tid. På de 
ställen där jag gör jag nya analyser, t.ex. mot bakgrund av den verksamhetsrelaterade teorin 
signalerar jag det med: ”Kommentar:...”. Dessa tilldelas också ett eget stycke för att inte 
sammanblandning ska ske. Tempusformen i kommentaren är i huvudsak återblickande.  
 
Relaterade dokument till workshopen är bilaga 4a och 5a.16 
 

Behandlade frågeställningar 

Examination – utvecklingssamtal. 
Arenan behöver utveckla formerna kring examination och utvecklingssamtal. Flera har upplevt att 
det varit problematiskt att använda CDIO – matrisen (med olika förmågor). Erfarenheten var dock 
att de äldre eller mer erfarna studenterna lyckats bättre än de yngre. Några av mötesdeltagarna 
hävdade att användningen av CDIO-matrisen måste ses som en lärprocess i sig, och att den måste få 
tid på sig att utvecklas. Examinationsformen implementeras på två sätt: dels måste handledarna lära 
sig att använda den för examination av studenterna, dels måste studenterna lära sig att använda den 
vid reflektion av sin egen lärprocess. En del av mötesdeltagarna var inne på spåret att ”det specifika 
måste uttryckas före det generella”: i samtalet med studenterna borde man diskutera att ”det här och 
det här ingår i din uppgift som projektledare”. Inom samma tanke gavs uttryck för att man skulle ta 
bort undernivåerna i matrisen eftersom underrubrikerna är både abstrakta och för detaljerade. Det 
senare blir kanske en smula motsägelsefullt - jag ger några exempel från matrisen:  
 

2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
xxx här har jag tagit bort text xxx 
2.2 EXPERIMENTERANDE OCH KUNSKAPSBILDNING 
2.2.1 Hypotesformulering 
2.2.2 Informationssökning 
2.2.3 Experimentell metodik 
2.2.4 Hypotestestning 
2.3 SYSTEMTÄNKANDE 
*(Exempel på system kan vara: en bil, ett universitet, ett företag, en människa.)  
2.3.1 Helhetstänkande 
*(Exempel på helhetstänkande kan vara: 
• att inta tvärvetenskapligt (tvärfunktionellt) förhållningssätt med syfte att förstå ett system utifrån olika 
perspektiv. 
• att samtidigt beakta ett systems funktion, beteende och struktur.  
• att samtidigt ta hänsyn till ett systems sociala, affärsmässiga och tekniska sammanhang. 
• att samtidigt beakta externa faktorers påverkan på ett system som man ser till systemets påverkan på 
omgivningen.) 

Tabell 5.1 
 
För mig framstår t.ex. nivå 2. och 2.3 som mycket abstrakta medan det är lättare att förstå t.ex. 2.3.1 
samt de underliggande konkretiseringarna. Jag tar ytterligare ett exempel: 
 

                                                 
16 För dokumentation av workshopen se arenans hemsida som nås via: http://www.luth.se/ 
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3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA 
3.1 ATT ARBETA I GRUPP 
3.1.1 Att skapa effektiva grupper 
3.1.2 Arbetet i gruppen 
*Exempel på förmågor. Det är viktigt att kunna: 
• delta i formulering av mål och agenda. 
• nyttja agenda på ett positivt sätt för att nå måluppfyllelse. 
•  planera och genomföra effektiva möten. 
• aktivt lyssna och delta. 
• lösa problem  
• uppnå kreativitet och beslutsamhet i processen 
• lösa konflikter som uppkommer. 
3.1.3 Gruppens utveckling 
3.1.4 Ledarskap 
3.1.5 Gruppsammansättning 

Tabell 5.2 
 
Återigen uppfattar jag den översta nivån som mycket abstrakt, emedan det är ganska klart vad som 
menas med att planera och genomföra effektiva möten eller att lösa konflikter som uppkommer. 
Som handledare vill man kunna föra en enkel diskussion om studentens förväntade arbete och om 
det resultat som denne uppnår. I slutändan ska båda parter känna sig nöjda med satta betyg (samt 
med utvärderingen av ”behovsbadet”). Problemet är att drivhuskurs inte går att jämföra med 
traditionella kurser därför att aktiviteten kan omfatta användning av i princip all kunskap som 
förmedlas eller utvecklas vid vårt universitet, andra universitet, eller vilken plats som helst där 
kunskap och kunnande reproduceras eller utvecklas. Detta hindrar oss ifrån att på ett enkelt sätt gå 
från det specifika till det generella. Börjar vi i det specifika finns det i det närmaste ett oändligt 
antal individuella bilder som inte överensstämmer med varandra. CDIO-matrisens funktion är att 
fungera som en karta över förmågor. Dess upplösning är beroende av hur specifika konkretiseringar 
vi gör. Det specifika måste dock växa fram om vi ska nå en gemensam förståelse. 
 
Min uppfattning av nuläget är att vi måste kunna fokusera rollen som en student förväntas utöva i 
drivhuset. Om denna ska kunna förhandlas måste vi ha vissa gemensamma referensramar. I brist på 
alternativ anser jag att vi bor arbeta vidare med CDIO-matrisen och att rollerna kopplas till den. Det 
vore tillfredställande om vi kunde säga att dessa förmågor är väsentliga för projektledarrollen samt 
att rollen omfattas av dessa arbetsuppgifter. Denna rollprofil (innehållsdeklaration) skulle alltså 
innehålla en beskuren (eller fokuserad) CDIO-matris samt en beskrivning av praktiska 
arbetsuppgifter som hör till rollen. Vem är då lämpad att utarbeta respektive rollprofiler? Mitt svar 
är: ingen ensam, men de med erfarenhet av att handleda rollerna i drivhuset kan göra det 
tillsammans och sedan revidera dem tillsammans.  
 
Kommentar: Jag gjorde på egen hand två prototyper till rollprofiler: en för projektledaren och en 
för teknikutvecklaren. Dessa bearbetades vidare främst av arenaledningen. Från IES sida utvecklade 
man affärsutvecklarprofilen. Arenans Forskarskoleföreståndare tog ansvar för utvecklingen av 
forskarens rollprofil. Dessa vidareutvecklades sedan på ett kollektivt sätt med inblandning från 
studentråd, drivhushandledare och andra. För att diskutera och kritsikt granska ingående aspekter 
har jag lyft in en rollprofil i sin helhet. Jag har använt den profil jag är mest förtrogen med, dvs. den 
för projektledaren, bilaga 4a. På sina ställen har jag skjutit in kommentarer. Dessa är markerade 
med ”kommentar:…” och är inlagda i eget stycke. 
 

”Arbetsuppgifter för projektledaren 
Projektledaren har det övergripande ansvaret för projektgruppens process och 
måluppfyllelse. Som stöd för utövandet av rollen har projektledaren de handledare som 
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är knutna till drivhuset. Den viktigaste resursen för att nå måluppfyllelse är de 
medarbetare (andra studenter, och i viss mån doktorander) som är knutna till 
drivhusprojektet. En konsekvens av ovanstående är att projektledaren måste kontrollera 
att respektive medarbetare gör det som denne tagit på sig vid projektets initiala såväl 
som fortlöpande förhandlingar om arbetsuppgifter. Uppstår utebliven aktivitet från 
medarbetare pga. sjukdom eller annat ansvarar projektledaren för att arbetet utförs av 
någon annan. Kan ingen annan gå in gör projektledaren det själv. Det senare gäller 
såvida inte uppgiften kräver specialistkompetens som projektledaren saknar. 
Projektledaren ska sträva efter att arbetsbördan för respektive medarbetare (inklusive 
henne / honom själv) hålls inom ramen för normal studietid. Då arbetsbördan markant 
avviker rapporterar projektledaren det till sina handledare. Om någon av medarbetarna 
inte fungerar i sin roll, dvs. inte utför sina arbetsuppgifter rådgör projektledaren med 
handledare om åtgärd. Genom sitt övergripande ansvar har projektledaren till uppgift att 
se till att varje medarbetare arbetar med rätt saker. Projektledaren har därför som ansvar 
att hålla regelbundna projektmöten (flera av dem tillsammans med handledaren) för en 
individuell uppföljning och avstämning av projektdeltagarnas (med olika roller) arbete 
och planerade arbeten. Avrapportering ska ske i god tid före slutexaminationen till 
handledaren. Projektledaren ansvarar också för att informationshanteringen fungerar i 
projektet, att projektet koordineras i tiden samt att de ekonomiska resurser som knyts till 
projektet används på ett ändamålsenligt sätt. Dessa arbetsuppgifter kan med fördel 
delegeras till eventuell Projektadministratör. Det övergripande ansvaret kvarstår dock. 
Det är alltså projektledarens uppgift att kontinuerligt följa processens resultat. Nya 
medarbetare kommer att tillföras drivhuset mitt under pågående projekt. Detta ska 
meddelas projektledaren senast en månad före deras tillträde. Projektledaren har sedan i 
uppgift (i samråd med sina handledare) att planera för deras ankomst. Nykomlingarna 
ska känna sig välkomna samt tilldelas arbetsuppgifter som motsvarar deras kompetens 
respektive projektets behov. Seniora projektledare, dvs. i drivhuskurser på nivå B och 
uppåt, ska ta en projektledande funktion mot mindre seniora studenter som har en 
projektledarroll. Med detta menas att ”äldre” projektledare ansvarar för att träna ”yngre” 
projektledare, som tillkommit drivhusprojektet, i deras roll. I övrigt är det 
projektledarens ansvar att ta till sig de direktiv som utfärdas av arenaledning, 
drivhushandledare etc. som har beröring med projektet (inklusive projektledarens egen 
roll).” (Utdrag ur rollprofil, bilaga 4a) 

 
Kommentar: Vid utvärderingen av genomförd drivhuskurs17 visar det sig inte helt oväntat att 
projektledarrollen är den svåraste rollen att utöva. Min tolkning är att det har att göra med att två 
helt skilda verksamhetslogiker kolliderar. Inom en traditionell kurs förväntas läraren ta 
huvudansvaret för de aktiviteter som sker inom ramen för utbildningen. Det är denna typ av kurser 
studenterna har erfarenhet av vilket präglar deras kursförväntningar. Som jag varit inne på tidigare 
innebär utbildning en planerad form av lärande. Om den ska vara planerad så måste det finnas 
någon eller några som har mandat att bestämma. Vanligtvis befinner sig den eller de som planerar i 
en överordnad ställning till den lärande. I drivhuskurs förväntas den lärande som antar 
projektledarrollen vara den som planerar verksamhetens konkreta aktiviteter. Vi (jag, 
drivhusansvariga och arenaledning) kan i officiella dokument beskriva vilka beteenden hon 
förväntas utföra, dvs. vi kan beskriva hennes arbetsuppgifter, men kan vi ge henne ett ansvar? Om 
ja, kan detta ansvar i så fall utsträckas till att gälla ansvar för andra studenter som ingår i projektet? 
Med ansvar måste också befogenheter följa om inte personen tämligen automatiskt ska hamna i 
frustration. Vilka befogenheter har vi i så fall möjlighet att utdela? Angränsande till dessa frågor 
finner vi frågan om vilket motivationssystem som studenterna använder. Studenter som är vana vid 
traditionella kurser nyttjar ofta betyg som en form av belöning. Inom motivationsforskningen kallas 

                                                 
17 Se kapitel 4.9 Workshop 6: Dialog om genomförda drivhusprojekt.  
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denna form av yttre motivation för extrinsic motivation (Se t.ex. Deci & Ryan, 1985). 
Projektledaren kan inte dela ut denna belöning, och kan heller inte delta i bedömningen som ligger 
till grund för utdelningen av den. Inom drivhuskursen har vi därför försökt att dämpa nyttjandet av 
detta motivationssystem genom att tillämpa endast två betygsnivåer. Studenterna uppmuntras att 
välja drivhuskurs av andra skäl. Motsatsen till extrinsic motivation är intrinsic motivation som 
handlar om en inre motivation, dvs. att vara motiverad av processen i sig. Tre viktiga faktorer som 
bör vara uppfyllda för att uppnå detta är att de lärande upplever autonomi och samhörighet samt att 
de får tillfälle att känna sig kompetenta (Deci & Ryan, 1985). Det är dessa faktorer vi försöker 
stimulera istället i drivhusaktiviteten. Med ovanstående obesvarade frågor har jag velat visa på den 
komplicerade relation som råder mellan projektledare – övriga studenter samt projektledare – 
handledare. I nuvarande läge känner vi oss för genom att agera praktiskt. Framöver bör dessa frågor 
kunna besvaras. Jag kanske borde tillägga att dessa problem inte är unika för drivhuskurs. De tycks 
gälla för alla projektkurser där man betonar självständighet. T.ex. möter vi samma problem inom 
Siriuskursen. Skillnaden är att vi explicitgör problematiken i drivhussammanhang genom 
utvecklingen av rollprofiler. Som avslutning på denna kommentar vill jag framhålla två positiva 
funktioner med rollprofilerna. För det första hjälper dem nyanlända studenter i projekten att snabbt 
förstå vad som är deras uppgift.18 För det andra ger de en viss (lagom) reglering av studenternas 
inbördes förhållande. Studenterna behöver fortfarande utveckla modeller för hantering av 
konflikter. Jag vill också påminna om att arenan arrangerar träffar där rollutövning diskuteras och 
utvecklas. Där är det t.ex. rimligt att diskutera hur teknikutvecklare bör agera i förhållande till 
projektledare osv.  
 

”Hur bedöms projektledarens rollutövning 
För att handledare ska kunna bedöma projektledarens arbetsinsats krävs det att han eller 
hon för loggbok över sina aktiviteter. Handledare kan endast bedöma utifrån uppvisat 
beteende. Det är därför dennes ansvar att hålla kontakt med sina handledare och 
informera dem om vad denne gör samt att låta det framgå vid olika presentationer eller 
rapporter. Nedanstående beskriver de förmågor som projektledaren förväntas utveckla 
och uppvisa med genom sitt beteende. Dessa bör läsas igenom nogsamt av både 
handledare och student. Förmågorna kompletterar arbetsuppgifterna, samt ger en fond 
mot vilken betygsbedömning kan utföras. Det är i huvudsak mot de primära förmågorna 
som betygsbedömning skall ske. Beteendet skall ha uppvisats under projektprocessens 
gång, dvs. inget senare examinations tillfälle ges för uppvisande av förmåga. Erhåller 
studenten betyget underkänt men har uppfyllt en väsentlig del av sin drivhusaktivitet 
kan handledare och examinator komma överens om en kompletteringsuppgift som ges 
åt studenten att lösas inom en given tidsram.” (Utdrag ur rollprofil, bilaga 4a) 

 
Kommentar: Här ser vi en examinationsform som liknar den kompetensbaserade ansatsen som jag 
beskrivit i kapitel 3 (och i bilaga 10). Jag har dock tagit upp i den preskriptiva modellen att 
drivhushandledare bör stimulera metalärande hos den studerande, samt att de bör examinera den 
resulterande metakunskapen. Den formella modellen bör således enligt mitt perspektiv utvecklas. 
En aspekt som ännu inte är beskriven i rollprofilen men som existerar i den formella modellen, är 
den obligatoriska förhandling som äger rum om vald och tilldelad drivhusroll. Förhandlingen sker 
mellan den studerande och drivhushandledaren. Förhandlingen förbereds genom att studenter inför 
drivhusaktiviteten skriver ett brev som påminner om en jobbansökan. I jobbansökan beskriver den 
sökande primärt vad hon är bra på och sekundärt på vilket sätt hon vill utvecklas. Här är 
fördelningen den motsatta. Fokus riktas mot vilka förmågor hon vill utveckla. Formuleringen av 
brevet görs mot bakgrund av rollen och studenten uppmanas aktivt att fokusera sin drivhusaktivitet. 

                                                 
18 Kanske bör vi utveckla en rollprofil för drivhushandledare. Ett skäl skulle vara att vi reglerar ansvar inom projektet 
via profilerna. Så länge handledarens profil inte dokumenterad saknas en väsentlig del av helheten. Dessutom skulle det 
ge nyanländare handledare möjligheten att snabbare sätta sig in i sin uppgift. Eftersom flera av drivhushandledarna är 
inskrivna på forskarutbildning är de själva studenter som handleds. Profilen kunde vara ett stöd i den processen.  
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Brevet ligger sedan till grund för intervjun. Det som bestäms anger fokus för handledning såväl som 
examination. Ändhållplatsen för examinationen är utvecklingssamtalet, då dessa aspekter ska 
återreflekteras.  
 

”Vilken nivå krävs för betyget godkänt 
Inom drivhuskurs ges endast betygsstegen godkänd eller underkänd. För att uppnå 
godkänt krävs att nivån på de förmågor som speglas i utövandet av vald eller på annat 
sätt accepterad roll under merparten av projekttiden ska stå i paritet med den 
utbildningsnivå som den studenten befinner sig på i övrigt. Förmågorna ska med andra 
ord befinna sig i balans med den studerandes övriga kunskaper. Befinner sig studenten i 
slutet av sin utbildning bör denne alltså utöva sin roll på ett sätt som ligger nära nivån 
för en nyutexaminerad på arbetsmarknaden.” (Utdrag ur rollprofil, bilaga 4a) 
 

 
Kommentar: Eftersom drivhusaktiviteten omfattar utvecklingen av en mängd förmågor finner jag 
det i princip omöjligt att ta fram explicita nivåer för respektive förmågor som kan tolkas likartat i 
intersubjektiv mening. Problemet fördjupas av att det är frågan om att examinera kunskap som till 
vissa delar är tyst. Den ”ribba” jag har föreslagit är alltså lagd på ett relativt sätt. Handledare och 
ytterst examinator måste göra en bedömning som bygger på en relativisering av förhållandet mellan 
förmåga och annan kunskapsnivå. 
 
När vi bestämde fördelningen mellan primära och sekundära förmågor (se tabell 5.3 och 5.4 på 
nästa två sidor) för en projektledare bollade vi dokumentet fram och tillbaka i arenaledningen. Vissa 
förmågor från CDIO-matrisen är helt bortrensade från projektledarens profil. För andra roller är 
andra förmågor borttagna. I arenaledningen förde vi en diskussion huruvida de sekundära 
förmågorna skulle kvarstå. Vi kom fram till att de borde det. Det som fick oss in på det spåret var 
två faktorer. För det första borde projektets karaktär ha en avgörande betydelse för vilka förmågor 
en projektledare borde utveckla. T.ex. var det vår bedömning att ett högteknologiskt forskningsnära 
projekt behöver en projektledare som är insatt i teknik och närliggande vetenskaper och att 
projektledaren måste utveckla också detta kunnande annars kan hon inte delta i fortsatta projekt som 
utgår ifrån en högre tekniknivå. För det andra borde en student som tex. är teknikutvecklare och vill 
utveckla sin språkliga förmåga i engelska kunna stimuleras att göra det inom ramen för sitt 
drivhusprojektet, oavsett vald roll. Detta gäller förstås under förutsättning att adekvat handledning 
och examination kan ordnas av arena och drivhus. Ovanstående resonemang utgick från 
projektledarens rollprofil. Liknande frågeställningar dyker upp när man diskuterar de andra 
rollprofilerna. Slutsatsen är att de sekundära förmågorna ska kvarstå, samt att de studerande ska 
kunna komplettera förmågorna vid behov. Inspiration kan hämtas från CDIO-matrisen eller annan 
lämplig källa. Villkoret är att handledning kan ges inom ramen för studentpeng. 
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Projektledarens primära förmågor (i rangordning): 
1. Att ta det övergripande ansvaret för gruppen process och resultat 

Förmågor I konkretiserad form 

Att skapa effektiva grupper planera och genomföra / arrangera effektiva möten aktivt delta i, 
och leda, formulering av mål och agenda 

Utöva ett professionellt ledarskap stimulera till kreativitet och beslutsamhet i processen aktivt 
stimulera nyttjande av agenda för att nå måluppfyllelse 

Att ta ansvar för gruppens / projektets 
utveckling 

ta ansvar för att konflikter som uppkommer löses aktivt lyssna och 
delta i processen 

Kontinuerligt utveckla gruppens 
sammansättning ta ett övergripande ansvar för att gruppen löser projektets problem  

2. Att ansvara för internt och externt informationsutbyte 
Förmågor I konkretiserad form 

Att ansvara för utvecklingen och realiseringen 
av projektets kommunikationsstrategi 

att se syftet med kommunikationen för att, tillsammans med andra, 
kunna välja lämplig kommunikativ form: dialog, diskussion, 
föreläsning, dokumentation vid presentationer osv. att ansvara för 
att gruppen väljer media som passar syfte och kommunikativ form 

Ta ansvar för budskapets struktur som 
förmedlas vid presentationer osv 

att sörja för att det vid presentationer etc. ges: logiska, övertygande 
argument, lämplig struktur och inbördes förhållande mellan olika 
idéer, relevanta, trovärdiga, tillförlitliga och understödjande 
argument, språkbruket innehåller ett tydligt och klart uttryckssätt, 
retoriska faktorer (t.ex. anpassning till publiken). 

Ta ansvar för att multimedia och elektronisk 
kommunikation används på ett för projektet 
positivt sätt 

 

Muntlig framställning och icke-verbal 
kommunikation tydlighet i kroppsspråk 

3. Ansvara för kommunikationen på engelska 

4. Individuella färdigheter och egenskaper 
Förmågor I konkretiserad form 

Initiativförmåga och risktagande  

Uthållighet och anpassningsförmåga 

kunna uppvisa självförtroende, entusiasm och ett brinnande 
intresse, kunna uppvisa hårt arbete, intensitet och noggrannhet i 
processen, vara förändringsbenägenhet, vilja och ha förmåga till 
självständigt arbete, vilja att arbeta med andra och att vara lyhörd 
för deras infallsvinklar, kunna acceptera kritik, kunna balansera 
privatliv och yrkesroll 

Kreativt tänkande ur ett helhetsperspektiv  
Kritiskt tänkande ur ett helhetsperspektiv  
Självkännedom, förståelse av den egna rollen i 
projektet  

Ta ansvar för gruppens planering av tid och 
resurser  

5. Professionella färdigheter och förhållningssätt 
Förmågor I konkretiserad form 

Yrkesetik, integritet, ansvar och pålitlighet  
Professionellt uppträdande  

6. Företags- och affärsmässiga villkor 
Förmågor I konkretiserad form 

Planering, strategier och mål för 
affärsverksamhet  

Teknologibaserat (utbildningsbaserat osv.) 
entreprenörskap  

Att arbeta framgångsrikt i en organisation  
Ledning av utvecklingsprojekt   

Tabell 5.3 (Återgivning av tabell ur rollprofil, bilaga 4a) 
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Projektledarens sekundära förmågor: 

1. Matematisk, naturvetenskaplig, teknisk, eller socialvetenskaplig kunskap. (med betoning 
på ingenjörstänkande och affärsmässigttänkande i relation till innovation) 

2. Ingenjörsmässigt och affärsmässigt tänkande och problemlösande 
Förmågor I konkretiserad form 

Problemformulering  
Modellering  
Kvantitativa och kvalitativa uppskattningar  
Analys med hänsyn till osäkerheter och risker  
Slutsatser och rekomendationer  

3. Experimenterande och kunskapsbildning 
Förmågor I konkretiserad form 

Hypotesformulering  
Informationssökning  
Experimentell metodik  
Hypotestestning  

4. Systemtänkande 
Förmågor I konkretiserad form 

Helhetstänkande 

att inta tvärvetenskapligt (tvärfunktionellt) förhållningssätt med 
syfte att förstå ett system utifrån olika perspektiv, att samtidigt 
beakta ett systems funktion, beteende och struktur, att samtidigt ta 
hänsyn till ett systems sociala, affärsmässiga och tekniska 
sammanhang, att samtidigt beakta externa faktorers påverkan på 
ett system som man ser till systemets påverkan på omgivningen. 

Prioritering och fokusering  
Kompromisser och avvägningar i val av 
lösningar  

5. Samhälleliga villkor 
Förmågor I konkretiserad form 

Ingenjörens, ekonomens, lärarens roll och 
ansvar  

  
  

6. Att utveckla system 
Förmågor I konkretiserad form 

Konstruktionsprocessen  
Konstruktionsprocessens faser och metodik  
Kunskapsanvändning vid konstruktion  
Multidisciplinär konstruktion    
Konstruktion med hänsyn till multipla, 
motstridiga mål  

7. Att realisera system 
Förmågor I konkretiserad form 

Utformning av realiseringsprocessen  
Tillverkning av hårdvara  
Implementering av mjukvara  
Integration av mjuk- och hårdvara  
Test, verifiering, validering och certifiering  
Ledning av realiseringsprocessen   

Tabell 5.4 (Återgivning av tabell ur rollprofil, bilaga 4a) 
 

Drivhusredovisningar och studentträffar förs samman 
Vi diskuterade problemet med glidare. Med glidare avses projektdeltagare som glider undan så fort 
arbete ska utföras men som vid examinationstillfällen hävdar att de varit aktiva. Flertalet deltagare 
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ansåg att det är viktigt att upptäcka dessa tidigt. Det ansågs viktigt att hela gruppen (handledare 
inklusive drivhusstudenter) tar detta ansvar. Misslyckas projektet pga. ”glidarproblematiken” så har 
alla misslyckats, menade man. Även en del studenter har tagit upp problemet med ”glidare” och 
menat att vi måste hitta sätt att ta itu med. Studenterna tar dels upp frågan utifrån ett 
rättviseperspektiv, dels utifrån att man som student upplever att man är beroende av gruppens 
resultat. Detta är också ett problem som känns igen från Siriuskursen. Kontinuerliga 
avrapporteringar från projektdeltagarna framhölls som en lösning. Detta kan dock upplevas som 
ständiga avbrott i arbetet. Att knyta samman drivhusredovisningarna med studentträffarna är nog en 
del av lösningen. På så vis får vi fyra större avrapporteringar per läsår där studenterna också 
reflekterar över utövandet av rollen. En strategi för att undvika glidarproblematiken är att varje 
student måste redovisa sin egen del i projektet. Om detta ska göras i loggbok, vid separat inlämning 
eller vid gemensam presentation är oklart. Idén lanserades att alla projektdeltagare skulle vara 
närvarande när respektive person beskrev sin arbetsinsats. Denna fråga måste vi återkomma till.  
 
Kommentar: Följande idé:”Att knyta samman drivhusredovisningarna med studentträffarna är nog 
en del av lösningen. På så vis får vi fyra större avrapporteringar per läsår där studenterna också 
reflekterar över utövandet av rollen.” fördes omgående till den formella modellen. Idén kom också 
att implementeras omgående i verksamhet/praxis.  

Arenans kärnvärden 
Arenakoordinator X berättar om bakgrunden till att dokumentet med Arenans kärnvärden har 
utvecklats. Inledningsvis var det ett svar på olika propåer om att etablera nya utgångar i arenan, 
utgångar som inte hade någon redan etablerat utbildningsprogram i bakgrunden. Frågan huruvida 
alla nya utbildningar ska vara arenautbildningar har diskuterats i universitetsstyrelse och 
fakultetsnämnder. Resultatet av dessa diskussioner är att man på övergripande nivå inom 
universitetet inte ser något hinder för att starta nya programutbildningar utanför arenorna. Bilsystem 
(se bilaga 7) är ett exempel på ny utbildning som har blivit en utgång i Arena ITF. Det var dock inte 
självklart från början att den passade ihop med arenan och drivhusen, dvs. att arenan och drivhusen 
på ett bra sätt skulle kunna stödja dessa studenters lärande. Genom framtagningen av Arenans 
kärnvärden har en dialog med utgångens ”ägare”, Sirius laboratoriet, kunnat hållas. Resultatet blev 
att utbildningen realiseras inom arenan. Första intag sker i höst. Arenans kärnvärden används för att 
kommunicera arenans mervärden med interna och externa parter. Här beskrivs bland annat det 
förväntade mervärdet för en student som väljer Arena ITF. Genom arenans kärnvärden, som 
kommer att vara ett dynamiskt dokument, regleras samtidigt arenans krav på drivhusen. 
Koordinator X berättar vidare om arenans fokusering mot affärsstyrd produktutveckling samt 
indelningen i: 1) ämne, 2) roll och 3) integrerande process (se figur 5.13). Ämnet är grunden 
(basen). Ämnet har dock olika betydelser för olika roller. Detta medvetandegörs genom att utöva en 
roll. De olika rollernas betydelse för den integrerande processen lyfts också fram i reflekterande 
diskussioner i anslutning till drivhusredovisningar. I relation till drivhusaktiviteten har 
grundutbildningsstudenterna sitt huvudsakliga fokus på roll och rollutövande, emedan 
forskarskolans doktorander fokuserar på den integrerande processen samt stimulering av denna. 
Även grundutbildningsstudenten ska kunna generera en innovationsprocess när de väl befinner sig 
ute på ett företag (efter några år). Forskarskolans doktorander har ett stort ansvar för att förmedla 
processkunskap till drivhusstudenterna. Koordinator X slår fast att drivhusaktiviteten inte får handla 
om grupparbete (Deltagare L återkommer till detta under punkten i dagordningen där studentträffen 
redovisas). En mötesdeltagare hävdar att vi måste tillåta glidningar i rollerna pga. av dagsbehovet i 
projektet. Alla tycktes hålla med. Koordinator X återkopplar dock till resonemanget om roll och 
framhåller rollen som kärnan. Här får vi en oundviklig dissonans genom att å ena sidan betona 
projektet som det viktiga men å andra sidan framhålla rollen som det viktiga. Här kan det dock vara 
förtjänstfullt att skilja på medel respektive mål. För att vi ska uppnå målet (ett förbättrat lärande) 
måste drivhusprojekten (medel) fungera på ett sådant sätt att studenter och forskare/lärare upplever 
dem som meningsfulla. Alltså: i drivhusvardagen bör projektet i sig komma före utövandet av 
rollen. Men i det långsiktiga perspektivet måste rollen fokuseras. 
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Projekt enligt modell 1+4+4+1 
På olika sätt har det framkommit att drivhusen behöver en förbättrad kontinuitet i verksamheten. ”4 
+1 – modellen” fungerar inte tillfredställande. En bakgrund till problematiken är att i nuvarande i 
form är studenterna aktiva under så kort tid att möjligheterna att fullfölja utfästelser gentemot t.ex. 
företag blir lidande. Allt ansvar hamnar på handledarna, vilket leder till att det är liten idé att låta 
studenterna knyta kontakt med företag. Modellen överensstämmer dessutom dåligt med flödet i 
moderna industriella projekt.  
 
Efter diskussion framträder en ny modell som ska tillämpas från och med nästa läsår: istället för att 
studenterna knyts till ett drivhus för en tid som motsvarar 5p, så ska nu varje student gå två 5 
poängare efter varandra i samma drivhus. Det nya upplägget för drivhusaktiviteten blir enligt 1+4 
(hösttermin) – 4+1 (vårtermin). Se figur 5.3. Arenastudenterna i ettan söker under hösten till ett 
pågående drivhusprojekt. Projektledaren (en student) ansvarar tillsammans med sina handledare för 
att ettorna tilldelas relevanta arbetsuppgifter. Vi årsskiftet sker också ett visst intag av 
programstudenter. Arenan och drivhusen koordinerar mottagandet tillsammans. Styrdokument för 
detta kommer att utarbetas, bland annat i form av en utvecklad tidslinje för drivhusprojekt. 
Studenten ska avsätta 10% för reflektion av sin roll och det tycks fungera väl. Studenterna är inne 
på att välja kurser efter de erfarenheter som de gör i drivhusen. 
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Figur 5.3 
 
Kommentar: Att förlägga drivhusaktiviteten enligt variant 2 är kanske en av de viktigaste 
innovationerna vi gjorde under våren. Idealt ville vi ha en drivhusverksamhet som förflöt 
kontinuerligt. Vi terminsskiften skulle studenter och handledare kunna gå ut och in i aktiviteten. All 
personal skulle inte bytas ut på en gång. Arbetet i drivhuset skulle kunna förläggas till vissa dagar i 
veckan. Genom att göra så skulle man kunna undvika schemakollisioner på universitetet. Genom att 
lägga beslag på en modul i schemat så skulle all personal och alla studerande vid LTU som ville 
delta i drivhusens verksamhet kunna göra det. Emellertid skulle detta leda till problem med lokaler. 
Utanför drivhusmodulen skulle projektlokalerna stå tomma. Vi stötte dock på ett annat problem när 
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vi ville realisera den ideala modellen. Fakultetsnämnderna hade just beslutat att alla kurser vid LTU 
skulle vara på antingen 5p, 10p, 15p eller 20p. Ett tag såg det ut som om vi skulle kunna utverka 
dispens för drivhuskursen, så att den kunde gå på kvartsfart. Eftersom inga andra kurser gick på 
halvfart skulle studenterna få en väldigt ojämn arbetsbörda. Därför valde vi modell två. Arbetet 
skulle koncentreras till 4-poängsdelen. Den resterande poängen skulle användas för skrivarbete, 
förberedelse för redovisning, reflektion över roll och utvecklingssamtal. Utöver problemet med 
kontinuitet i drivhusen, som jag beskrivit ovan, så hade projektarbetet blivit ryckigt. Man hade 
väldigt kort tid att starta projektet på. Förhandling av roll hanns inte med. Genom variant 2 får vi en 
projektcykel som bättre motsvarar projekt i t.ex. näringslivet. Studenterna väljer i princip en 10 
poängskurs, men har möjligheten att kliva av efter 5p. Den möjligheten har jag markerat med en 
streckad linje i figuren. Om studenten gör så genomförs en anpassad slutredovisning och 
examination. Det är också vid den streckade linjen som ettorna i arenan kliver in i projekten. 
Ettorna har valt drivhusprojekt då drivhusen håller sin redovisning efter halvtid, dvs. i januari. 
Denna redovisning fyller alltså en funktion i att sätta in nya anlända ettor i projekten. Detsamma 
gäller för nyanlända programstudenter. Detta arbetssätt utvecklades vid en workshop i augusti 2003. 
redovisning av det görs i kapitel ”5.1.9, W7: Utveckling av tidslinje för drivhusprojekt”.  
 
Fortsättning på kommentar: Arenans kärnvärden innebär en koncentrering av den formella 
modellen. Här återfinns kärnpunkterna i de diskussioner som förts under det samlade 
planeringsarbetet fram till den 16 februari 2003. Kärnvärdesdokumentet återfinns i bilaga 5a. Jag 
vill särskilt fästa uppmärksamhet vid figur 5.12, på nästa sida, som är hämtad ur det dokumentet. 
Figuren/modellen används för att fånga det ”mervärde” som kan anses unikt för arena itf och 
drivhus. Den preskriptiva och den formella modellen rörs sig på lite olika plan. Den formella 
modellen tar upp drivhusmodellen på en mer synlig nivå. Ämnena är synliga via kurser, 
forskningsresultat mm i universitetssystemet. Rollerna signaleras tydligt vid inträde i drivhus samt i 
det konkreta agerandet. De beskrivs också i profilerna. Den integrerande processen kan på denna 
nivå ses som den organisatoriska formen, eller de konkreta metoderna att söka kunskap på. Liknade 
nivåer finns i den preskriptiva modellen, t.ex. gäller det för tankar om kommersialisering, 
flödesscheman för projekten. Den preskriptiva modellen kliver närmare verksamheten, situationen, 
handlingen och utgångspunkterna för handling. I den preskriptiva modellen hävdar jag att 
deltagarna kliver in i en verksamheten (drivhusprojektet) via en sökt roll. Via rollen blir denne 
delaktig i verksamhetens innebörd. De handlingar som denne utför i verksamheten blir meningsfulla 
då verksamhetens logik, rollens ansvar, den förevarande situationen samt handlingen i sig 
samverkar/överensstämmer. Handlingens utgångspunkter söks därmed inte bara med utgångspunkt i 
den enskildes kunskap (påståendekunskap, förmågor, förtrogenhet, omdöme mm), den söks också 
med utgångspunkt i verksamhetens logik/intentioner samt i bedömningen av den förevarande 
situationen. Fördelen med modellen i figur 5.12 är att den tycks ha en intuitiv betydelse för personer 
inom och utom akademi, ”bitarna faller på plats”. Den förklarar inte hela sanningen men viktiga 
aspekter, dessutom passar den ihop med etablerat språkspel inom akademin. 
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Integrerande 
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Ämne

Roll

Studenter bygger förståelse, 
förtrogenhet och inomvetenskaplig 
färdighet

Studenter deltar i en roll i ett 
utvecklingsprojekt och / eller 
forskningsprojekt. Kursförståelse 
och färdigheter byggs ihop till en 
förmåga

Forskarskolan perspektv: 
mångdimensionell belysning för 
doktoranden av det egna 
forskningsprojektet ur 
innovationsperspektiv. Den 
forskarstuderande kommunicerar 
dessa kunskaper med 
grundutbildningsstudenterna inom 
ramen för drivhusen

Arena Innovativ teknik och företagande
oDrivhusen: handlingsinriktad förmåga
oÄmnena är grunden
oÄmnet får olika betydelse för olika roller
oRollen får olika betydelser för olika 
processer
oProcessen utvecklas så att en lärande 
organisation kan uppstå

Traditionella utbildningar
De flesta utbildningar ger förståelse, 
förtrogenhet och färdighet med avseende 
på ämnen. Några med avseende på roll 
dock mycket sällan i relation till andra 
roller. Mycket få utbildningar ger 
förståelse, förtrogenhet och färdighet med 
avseende på den integrerande processen. 
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Figur 5.12 
 
På ett sammanfattande sätt kan man säga följande: Ämnets olika betydelser för olika roller 
medvetandegörs genom att den lärande utövar en roll i en verksamhet där olika situationer som 
påkallar handling uppträder. Ämnet är en bland ett flertal möjliga utgångspunkter för handling. Den 
integrerande processen kan ses som verksamheten, inklusive de situationer som uppträder i 
anslutning till den. Forskarskolans doktorander har ”ett stort ansvar för att förmedla processkunskap 
till drivhusstudenterna”. Med processkunskap avses förståelse av hur verksamhet, situation och 
olika funktioner samspelar, samt förmåga att hantera processen. Situationen beskrivs av de behov 
som uppstår i verksamheten, problem som uppträder samt relaterade fenomen. Med funktion avses 
utövad roll, funktionell enhet m.m. För en utveckling av resonemangen se kapitel 4 Lärprocess 
enligt drivhusmodell.  

Resultat från studentträffen 
Deltagare L går igenom vad som skett vid träffen samt vad som framkommit vid den. Överlag 
tycktes studenterna vara positiva till drivhusaktiviteten, så här långt.  
Tre saker framkom dock  som vi har anledning att ta lärdom av:  
1) Studenterna var besvikna över att intervjun inte genomförts. De ville ha intervju. Vissa hade lagt 
ned mycket kraft på ”brevet inför intervjun”. 
2) De studenter som ingick i projekt som endast besattes med teknikutvecklare tyckte först att 
drivhusaktiviteten förlöpt på ett bra sätt. Men när de fick höra hur man organiserat sig i andra 
projekt, där man t.ex. använt sig av formellt utsedda projektledare så blev flera intresserade av att 
själva pröva den rollen. Dessutom var presentationerna klarare och tydligare i de grupper som hade 
en projektledare. Dock framhölls behovet av ett utökat handledningsstöd till projektledarna. 
3) En följd av 2 (dvs. att alla hade samma roll i projektet) så upplevde de mer erfarna studenterna 
från högre årskurser att de fick stiga ned på en lägre nivå.. 
Studenterna tog själva upp till diskussion huruvida vissa projekt var att kategorisera som 
grupparbete respektive drivhusarbete. En erfarenhet från Siriuskurserna är att det inte är bra att dela 
upp i roller för tidigt i projekten. Under utredningsfas eller förprojekt är det bättre om deltagarna 
känner ett lika ansvar. Studenterna är inte heller mogna att ta ett projektledaransvar från början, det 
måste drivhushandledarna ta. Med den nya modellen ”1+4 –4+1” torde förhållandena kunna 
förbättras. Genom att vi får en längre sammanhängande drivhusaktivitet bör rollerna nu kunna 
förhandlas fram vid intervjun. Intervjun förskjuts då lite i tiden. 
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Forskarskolan 
Forskarskoleföreståndare Z inleder presentationen: han lanserar idén om drivhusen som en testbänk 
för att träna doktorander i innovationsprocessen. Doktoranden deltar aktivt i drivhusarbetet och har 
fokus på den integrerande (innovations-)processen. Hon eller han har sin bas i en djup 
ämneskunskap. Mångvetenskaplighet ska uppstå i samarbetet med andra. Doktoranden ska stå 
stadigt i inomvetenskaplig bemärkelse.Vid forskarskoleföreståndarnas presentation hamnar flera av 
arenans kärnvärden i brännpunkten. Jag redovisar nedan ett utdrag ur dialogen vid workshopen 
(dialogen är koncentrerad): 
 
Forskarskoleföreståndare Y: Drivhusen kommer att förändras när doktoranderna kommer in i 
projekten. Efter tre år går allt kontinuerligt under hela året. Doktoranden kan samexistera med de 
som har mindre erfarenhet och för detta kommer de att skapa en ny miljö (lärprocess/lärmiljö: egen 
anm.). Det är viktigt att dessa är heterogena…Vad skiljer mellan projektkurs och 
drivhusprojektkurs?… Nu enklare problem, senare svårare…Inom drivhusprojekt är det flera ämnen 
(personer i olika roller: egen anm.) som arbetar parallellt men man måste samarbeta i projektet. 
Man lär sig hur man gjort, reflekterar hur man utvecklas osv. 
 
Deltagare L: Hur ska doktorandprojekten kopplas till grundutbildningen? 
Forskarskoleföreståndare Y: Doktoranden ska ha sitt projekt i drivhuset. Det är det som är 
drivhusprojektet.  
Forskarskoleföreståndare Z: Forskarskolan lägger beslag på doktoranders institutionstjänst. 
Forskarskolan anställer inte doktorander. Därför måste vi söka doktorander som redan har ett 
projekt. 
Drivhusansvarig R: Måste det bli nya företag?  
Forskarskoleföreståndare Y: Det är inte nödvändigt att man kommersialisera just det projektet man 
forskar i. Forskarskola och drivhus blir ett forum för att diskutera idéer för 
innovationsverksamhet…Det är viktigt med förväntningarna. En student har tio år på sig att lyckas. 
Vi skapar miljön för dem att utvecklas. De måste lära sig själva. 
Forskarskoleföreståndare Z: Det finns gott om forskarskolor med inriktning att forska om 
(samhällsvetenskapligt perspektiv) innovation (eller innovationssystem). Vår forskarskola består av 
mötet mellan teknisk forskning, samhällsvetenskaplig forskning i projekt som handlar om 
innovation.….med externa aktörer. 
Forskarskoleföreståndare Y: Dagens tekniska doktorer saknar självförtroende….De är bra på att 
omvandla pengar till kunskap. Genom deltagande i vår forskarskola vill vi att de lär sig att 
omvandla kunskap till pengar. 
Drivhusansvarig T: Att hitta våra tvärvetenskapliga gränser är det som det intressanta.” 
Forskarskoleföreståndare Y: Doktoranden ska även stå stark i sitt ämne. 
 
Reflektion: Ovanstående dialog ringar på ett bra sätt in de tankar och idéer som växer fram kring 
hur forskarskola och drivhus ska utvecklas till ett gemensamt koncept. Drivhusen börjar ta lite 
fastare former allteftersom vi tillsammans vinner erfarenheter och skapar fungerande rutiner. 
Forskarskolan kommer att ta mer konkreta former efter starten i höst. Citatet ovan anger 
dynamiken. Till sist presenterades ett förslag till kurser inom forskarskolan (totalt 20p): Innovativ 
Teknik och företagande, Innovationssystem, Teknikspridning, Ny produktutveckling, Avancerad 
projektstyrning och eventuellt Design och Lärande. I sammanhanget nämndes att Arena lärande 
forskarskola har en avslutande kurs med inriktning mot Teknisk innovation och lärande. Samarbete 
är tänkbart. 
 
Ett halvår efter ovanstående dialog håller forskarskolan på att ta mer konkret form. I artikeln 
Academic entrepreneurship in the making: designing a multi-disciplinary post graduate research 
school beskriver Nilsson & Veljkovic (2003), som är forskarskolans föreståndare nuläget med 
följande ord: 
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“According to preliminary results we will have a group of fourteen doctoral candidates 
from five different institutions (Business Administration and Social Science, Applied 
Physics and Mechanical Engineering, Work Science, Civil and Mining Engineering, 
Chemical and Metallurgical Engineering) at Luleå University of Technology, and with 
an even mix between male and female participants. The curriculum is under 
development…The post-graduate research school has as an explicit aim to contribute to 
the “dissolvement” of the distinction between theory and practice in the area of 
business-driven technology development. In the Arena Innovative Engineering and 
Business the concept of ”Research Entrepreneurs” is being used to denote a desired 
profile for graduates from the research school.” (s.8) 
 

Att forskarskolans doktorander, som ska agera handledare i drivhusen, har en bas i olika 
vetenskapliga discipliner är en viktig tillgång när vi ska realisera tvärfunktionell kunskapsbildning i 
drivhusen. För att garantera handledning i drivhusen av affärsutvecklarroll och projektledarroll har 
en stor del av rekryteringsarbetet fokuserats mot rekrytering av doktorander vid IES. 
Handledningen i drivhusen är tänkt att utföras som del av institutionstjänstgöringen. Inom ramen för 
forskarskolans kurser kommer doktoranderna också ha ett eget drivhusprojekt med varandra. 
Nilsson & Veljkovic (2003) skriver: 

 
We expect a clear definition of the concept (Research Entrepreneurs) to evolve during 
the course of the first doctoral program offered by the school. For this reason we plan to 
create an environment for part of the doctoral program as a development project which 
should lead to applied learning, as the participating doctoral students form a skilled 
high-tech group (e.g. five members per group representing different disciplines) that 
“solves” a task given to them by a firm/group of firms in the local business community 
(much like the “Greenhouse Learning Concept”). Ideally this task should enable the 
participants to put into practice some of the learning points made in seminars and 
lectures, while assuming different roles based on their academic background.” (s.9) 

 
 
Angående villkoren för att uppfylla forskarskolans mål listar de följande hot och möjligheter: 
 

“Threat: advisors will not allow “their” doctoral students to participate in the 
postgraduate research school to the extent required to fulfill the objectives of the school. 
This because of a conflict of interest between the ongoing research project (advisor 
responsibility) and the research school, which develops when the school participants are 
called upon to perform as tutors/advisors in the Greenhouses. 
 
Opportunity: successful delivery from Greenhouses to the business community will 
lead to additional cooperation, which in turn can lead to research opportunities for Luleå 
University of Technology and the development of an attractive development partner for 
high-tech companies in the region.” (s.6) 
 
“Threat: Due to its “technology origins” the Arena fails to attract staff and doctoral 
students from the ”School of Business”, or the Arena is unsuccessful in developing a 
curriculum that can accommodate between the different traditions. 
  
Opportunity: The established university-industry cooperation of the ”School of 
Engineering” can act as an entry point from which to build broader research projects 
including also other academic disciplines, or the “blend” of engineering and social 
science approaches to curriculum development in the post-graduate research school can 
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contribute to fostering more independent PhDs in engineering fields and more action-
oriented PhDs in business administration (cf. the idea of “research entrepreneurs1”)”. 
(s.8) 

 
Det första hotet gällde möjligheten för doktoranderna att delta i forskarskolans kurser och projekt. 
Forskarskolan har inte haft möjligheten att anställa helt nya doktorander, utan har måst söka 
doktorander som redan finns i systemet. Problemet är att dessa i normalfallet redan har ett projekt. 
Forskarskolan är alltså dimension som tillskjuts deras övriga forskarstudierna. Det leder till konflikt 
om vad som ska tas bort. Arenan och drivhusen vill dessutom ta doktorandernas 
institutionstjänstgöring i anspråk för handledningen i drivhus. En tanken från arenans sida är att 
doktorander i ska kunna ta med sig sitt forskningsprojekt in i drivhusen och bredda det med en 
utvecklingsaspekt som kan passa som arbetsuppgift för studenter (samt handleda arbetet). En andra 
tanke är att vissa doktorander kanske kan anpassa sitt forskningsprojekt till pågående eller 
planerade drivhusprojekt. En tredje är att man kan se forskarskola, grundutbildning och drivhus som 
en helhetsresurs och att man kan  söka eller ta emot helt nya projekt. Att arenan/drivhusens 
(forskarskola och grundutbildning) möjlighet att realisera sin vision hänger på välviljan från det 
övriga systemet (universitetet som helhet, institutioner, prefekter, avdelningar, avdelningschefer och 
doktorandhandledare) är inte bara negativt. Om vi lyckas stimulera fram ett antal goda exempel (bra 
projekt) där de förväntade synergieffekterna uppkommer så kommer detta genom 
beroendeförhållandet bli synligt i stora delar av universitetssystemet. Det kan i så fall leda till att 
systemet i stort utvecklas. 

Projektplattform – drivhus 
Koordinator Y som är ansvarig för val av projektplattform berättar om bakgrund och behov. 
Därefter visar drivhusansvarig T projektplattformen Mobile.net som används i Prototyps projekt. 
Därefter visar drivhusansvariga för Farkostteknik den plattform som används i Siriuskursen. Denna 
punkt på dagordningen hålls mycket kort men avslutas i frågeställningen huruvida vi bör välja en 
”intiutiv”, men något förenklad, plattform. Eller om vi bör välja en mer avancerad, men då också 
krångligare, plattform. Vi konstaterar att man inom Siriuskursen är mer eller mindre hänvisad till att 
använda en intuitiv plattform om inte projektets startsträcka ska förlängas. För arenastudenterna 
skulle en mer avancerad plattform kunna introduceras redan i den drivhusförberedande kursen på 
hösten i årskurs ett. Programstudenter i drivhusen skulle dock kanske få problem att hantera 
plattformen.  

Avhandlade problemområden och tillämpning av tolkningscirkeln 
Rollprofiler: Verksamhetsrelaterad teori finns. Preskriptiv modell är något mer utvecklad än 
formell modell men båda är tämligen väl utvecklade. Verksamhet/praxis saknades vid workshopen. 
Profilerna används dock i pågående kurs. Utvärdering saknas. Informell modell visar viss 
överensstämmelse med formell och preskriptiv modell. 
Projekt enligt 1+4+4+1: Idén är introducerad. Är förd till formell och preskriptiv modell. 
Verksamhetsrelaterad teori är ännu inte redovisad. Verksamhet/praxis saknades vid workshopen. 
Modellen används dock i pågående kurs.  
Arenans kärnvärden: Verksamhetsrelaterad teori finns. Det finns en betydande överföring att göra 
från preskriptiv till formell modell om man t.ex. ser till kapitel 4. Det råder också en diskrepans 
mellan informell modell och formell modell.  
Forskarskolan: Verksamhetsrelaterad teori är utbyggd. Preskriptiv modell finns. Informell modell 
finns och formell modell håller på att ta form. Verksamhet/praxis har i skrivande stund startat.  
Projektplattform (processtöd): Finns i preskriptiv modell som underlag för en kravspecifikation. 
Vid tiden för workshopen fanns den som fungerande verksamhet/praxis i ett av drivhusen. I 
skrivandes stund genomförs ett utvecklingsprojekt i anslutning till universitetets gemensamma 
lärplattform. Viss verksamhetsrelaterad teori är redovisad. 
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5.1.8 Workshop 6: Dialog om genomförda drivhusprojekt 

Bakgrund 
Den första drivhuskursen i regi av Arena innovativ teknik och företagande är nu slutförd. 
Workshopen avser reflektion kring hur verksamheten fungerat samt kan utvecklas. Worshopens 
första del genomfördes med studenterna i anslutning till deras slutredovisningar av drivhusprojekt. 
Workshopens andra del genomfördes efter avslutad examination. Dokumentation av del ett var 
färdig då del två hölls. Tid avsattes vid del två för genomläsning och gemensam reflektion kring det 
som framkommit. Även här har en betydande analys genomförts redan vid slutdokumentationen. 
Eftersom denna workshop utgör en utvärdering av drivhuskursen har vi vid varje tillfälle varit två 
personer som dokumenterat. Syftet har varit att uppnå en viss grad av intersubjektivitet i tolkningen. 
Texten nedan baseras på utdrag av dessa texter. På ett antal ställen har jag skjutit in kommentarer 
som knyter an till analysen och som kopplar till vad som hänt med modell och verksamhet/praxis 
efter workshopen. Kommentarerna är märkta ”Kommentar…”  

Behandlade frågeställningar vid del 1 av workshopen 
Under förmiddagen har studenterna genomfört sina slutredovisningar av drivhusprojekten. På 
eftermiddagen träffar dem mig och en kollega för att reflektera över projekten i stort samt för att 
reflektera kring rollutövning. 

Rollutövning 
Även i de projekt där formell rolluppdelning saknas har en rolluppdelning skett, på ett spontant sätt. 
De som t.ex. känt sig passa för uppgiften som projektledare har tagit sig an den uppgiften, dock inte 
utan kontroverser. Troligen hade detta fungerat mer friktionsfritt om uppdelningen hade skett med 
stöd från handledarnas sida. Nu har studenterna mer eller mindre gjort upp mellan varandra om vem 
som ska bestämma. Det bör dock framhållas att det även uppstått konflikter i de projekt där man 
haft formellt utsedda projektledare. Då har dock handledarna kunnat agera som stöd och de 
inblandade studenterna tycks ha utvecklats i sina roller på ett sätt som är mer orienterat mot 
framtida profession. I två av de projekt där samtliga agerat teknikutvecklare har drivhushandledare i 
efterhand (dvs. efter förra studentträffen) försökt genomföra en uppdelning. Ingen av studenterna 
visade dock vid det tillfället intresse för att övergå i de roller som erbjöds (projektledare och 
affärsutvecklare). Drivhushandledarna menade att det kändes fel att tvinga in någon i en roll de inte 
sökt. Studenterna stannade därför kvar i sina teknikutvecklarroller. I dessa projekt har det dock dykt 
upp frågor som kunnat fördelas på ett sätt som följer en logik med professionsrelaterade roller. 
Studenterna hade dock kunnat vinna viktiga erfarenheter genom att gå in i en roll och ta det ansvar 
som följer där av. Under nästkommande omgång av drivhusprojekt bör därför 1-poängsfasen 
användas för att förhandla färdigt rollerna.  
 
Ett förslag framfördes om utbildning i själva rollen. Som ett svar på det kommer den arenaspecifika 
kursen till hösten ha utformningen av ett minidrivhus där träning i roller kommer att genomföras. 
Det är dessutom möjligt att förstärka rollidentifikationen i drivhusens konceptuella 1-poängsfas. 
Där kunde vi lägga in en första träff där projektledare träffar andra projektledare, affärsutvecklare 
träffar andra affärsutvecklare osv., för att fokusera vald roll. Dvs. diskutera ansvar/arbetsuppgifter, 
befogenheter bedömningsgrunder osv. som kopplar till rollen. Det vore en fördel om en 
huvudansvarig utsågs för respektive roll, och att den personen höll i den rollspecifika träffen. 
Verksamheten knyter väl an till temat för de redan etablerade reflektionsträffarna. 
 
Kommentar: Studenternas förslag om rollutbildning var inget vi hade tänkt på tidigare. Det fördes 
omgående till den formella modellen. Implementering i verksamhet/praxis sker till hösten. Mitt 
förslag att en ansvarig för respektive roll utses som håller i utbildningen mottogs positivt. 
Implementering väntas ske då ansvariga utsetts. Rollprofilerna, studenternas brev till 
drivhushandledare, handledarnas utvecklingssamtal med studenterna, projektplattform (och digital 
porfölj) samt dessa studentreflektioner/rollutbildningar beskriver ett system. Hur väl vi lyckas 
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optimera detta system kommer enligt min bedömning vara avgörande för hur väl vi lyckas stödja 
studenternas metalärande. Insikten om att dessa delar ingår i ett system leder till slutsatsen att vi bör 
undvika att färdigutveckla delarna var för sig. 

Behovsbadet 
Behovsbadet tycks ha varit starkt i flera av projekten. T.ex. var det uppenbart att flera av 
studenterna i Farkosttekniks projekt hade blivit mer intresserade av maskintekniska ämnen, liksom 
att deltagarna i ”Pengar av sten”-projektet vunnit ett starkt kemiintresse. De signalerade att de 
tänkte revidera sina studieplaner. Vi vill dock lyfta fram en farhåga. I de fall där projektets mål är 
otydligt definierat och där målet saknar en logik som överensstämmer med rollindelat affärsstyrt 
teknikprojekt så tycks behovsbadet för studenten utgöras av en identifikation med handledaren och 
dennes kunskaper. Vad som sker då är att vi egentligen utbildar forskare. Vårt huvudsakliga ansvar 
är emellertid att utbilda ingenjörer och ekonomer för ett liv mestadels utanför akademin.  
Är däremot affärskopplingen stark i projektet och rollerna väl etablerade så finns goda 
förutsättningar för en identifikationen med rollen och de ämnen och som kopplar till den. Trots det 
relativt begränsade materialet kan dessa tendenser redan skönjas. 

Betygsättning 
En överväldigande majoritet av studenterna visade missnöje med kursens begränsning till två 
betygssteg. De ville komplettera med nivån VG. Studenterna ställer sig också frågan hur man kan 
lösa problematiken med ”glidare”. En del funderar också över om alla studenter verkligen passar i 
en drivhuskurs. Störst problem att finna sig till rätta verkar det vara för programstudenterna som 
enligt gruppen var vana vid klara direktiv och att få kursen serverad. 

Feedback på rollprofiler 
Under den sista delen av träffen ventilerades de nyutvecklade rollprofilerna som är tänkta att 
användas i drivhuskurs från och med höstterminen. Profilerna togs emot på ett positivt sätt. Det 
uppfattades bra med en reglering av vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som hör till en viss roll. 
Ingen hade någon invändning mot att betygsribban lagts på det generella sätt som är fallet i profilen 
(se sista stycket första sidan på respektive profil). Ingen ansåg heller att profilen behövde utvecklas 
om vi inför ett extra betygssteg. En fundering som vi hade, men som inte studenterna kunde ge 
någon egentlig reflektion kring, var om arbetsuppgifter/ansvar borde kompletteras med 
befogenheter. 

Rekommendationer 
Drivhusstudenterna från arenan uppvisar en mognad som är ovanlig bland förstaårsstudenter. De 
argumenterar kring frågeställningar som studenter vanligtvis inte har mött, reflekterat över, eller 
diskuterat, förrän i sena årskurser. Med drivhuskurs enligt 1+4+4+1 så är det är det viktigt att första 
fasen (1p) används dels för att genomföra projektets konceptuella där rollerna inte är så viktiga och 
dels för att förhandla färdigt rollerna inför läsperiod två. Enligt förslag ovan bör rollspecifik 
utbildning initieras under den konceptuella fasen. Varje roll bör ha en huvudansvarig forskare/lärare 
som håller i utbildningen. Till hösten får det inte finnas någon tveksamhet huruvida rolluppdelnings 
ska ske. Det är alltså viktigt att vi når konsensus om detta med samtliga drivhusansvariga. 
Naturligtvis bör studenternas individuella önskemål om projekt och roll följas då det är möjligt. 
Samtliga drivhusprojekt ska alltså, enligt vår rekommendation, ha en besättning med de fyra 
grundläggande rollerna. Komplettering med fler roller går bra men samtidigt som beslut därom tas 
måste en signal ges till arenaledningen så att en kompletterande profil omgående kan utvecklas. 
Arbetet sker i samverkan mellan arenaledning och drivhusets handledare. 
 
Studenternas förslag på ett extra betygssteg måste tas på allvar. Efter diskussion mellan 
arenaledning och drivhusansvariga bör ett beslut fattas i frågan. Projektens mål, syfte, 
problemformulering måste bli tydligare. Affärsaspekten måste lyftas fram i samtliga drivhus. För att 
detta ska lyckas måste närvaron från IES utökas och bli mer tydlig. Vid svårare rollutövning som 
t.ex. projektledare i vissa komplexa projekt bör nog studenten få tillgång till handledning utanför 
drivhuset. Studenterna måste från projektets första dag ha tillgång till datorer och annan utrustning 
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för att kunna slutföra sin projektuppgift. Arenan garanterar att drivhusprojekten ska handla om 
affärsstyrd teknikutveckling. Det kan inte vara förhandlingsbart. Dock kan delprojekt som sträcker 
sig långt i tiden ha skiftande fokus. Det ska dock alltid finnas inslag av affärsutveckling, 
marknadsanalys osv. Dessutom ska projekten för att vara drivhusprojekt innehålla de roller som 
också beskrivs i Arenans kärnvärden. Nya roller bör sedan tillkomma allt eftersom behov i 
projekten uppstår. 
 
Kommentar: I ovanstående två stycken är det tydligt att jag och min kollega intar en normativ roll. 
Vi har inte beslutandemandat, men genom att resonera på ovanstående sätt samt föreslå konkreta 
åtgärder griper vi in i verksamhet/praxis via etablerat språkspel. Att föreslå utlöser en reaktion i 
verksamhet/praxis. Det är bland annat via den reaktionen som jag lär mig den kunskap som jag kan 
relaltera i denna studie. Det är ofta via denna reaktion som jag upptäcker om jag är ”på rätt spår” 
eller om jag är ”ute och cyklar”. Primärt lär jag mig alltså genom handling, och sekundärt genom 
observation. Det är också därför som jag är mer intresserar av vad vi tillsammans (vi som deltar i 
verksamheten) säger om något, snarare än vad var och en säger. När jag föreslår något innebär det 
att jag för en idé till den preskriptiva modellen. Denna modell kan betraktas som ett väntrum intill 
den formella respektive den informella modellen. Bakom dem ligger verksamhet/praxis. 

Sammanfattning av projektpresentationerna 
Farkostteknik / ”Formula SAE”: Detta projekt är ett delprojekt där slutmålet är att ställa upp i en 
Europeisk racerbilstävling i juni 2004, där samtliga deltagande lag utgörs av universitetsstudenter. 
Projektet avser framtagning av racerbil samt körning och utställning av denna vid tävlingen. Där 
bedöms såväl konstruktion (ur olika aspekter) som rena prestanda. 
Delprojektet har omfattat den första konceptuella fasen och arbetet har varit indelat i två grupper. 
Chassi och Motor/drivlina. Alla studenter har agerat teknikutvecklare. Projekthandledare har 
utgjorts av drivhushandledarna. De val som gjorts under resans gång tycks vara väl grundade ur 
tekniska aspekter. Det framkom vid studentträffen att man var nöjd från studenthåll med den 
kortkurs i CAD som givits av handledarna. Avslutningsvis kan sägas att projektet är i behov av 
rekrytering bland mer seniora programstudenter för att klara en övergång från den konceptuella 
fasen till hösten. Vid studentträffen framkom att det varit svårt för de två grupperna att veta vad den 
andra tänkte. Man menade att informationsspridningen kunde fungerat bättre om man haft 
projektledare (och ev. projektadministratör) som förekommit i andra grupper. Flera av deltagarna 
tycks blivit intresserade av att läsa maskinteknikkurser. 
 
Farkostteknik / ”Husbilsprojektet”: Även detta projekt avser ett delprojekt. Slutmålet är att ta fram 
en helt ny husbil som ska ställas upp på Elmia husvagnsmässan i september 2004. Studenterna 
lyckades lokalisera en samarbetspartner Roma Home som tillverkar husbilar i England. 
Återförsäljaren och den som har agenturen finns i Luleå. Personen i fråga deltog också i 
utvecklingen av den variant av husbil som redan säljs på den svenska marknaden. Nuvarande 
husbilstyp är tvåsitsig med två sovplatser. Husbilen följer konceptet: en husbil med 
personbilskänsla. Drivhuset tycks ha ett nära stöd i Roma Home som samarbetspartner, och den 
husbil som man avser att utveckla är en större variant av den som är i försäljning. Tanken är att den 
ska vara för fyra personer och nå målgruppen mindre barnfamiljer samt pigga pensionärer med 
resglada barnbarn. Bilen ska fungera som ”vanlig personbil” så att köparna inte behöver två bilar. 
Eventuellt ska inredningen vara urtagningsbar. I så fall kan bilen även användas som 
transportfordon.  
Avslutningsvis: Projektet har befunnit sig i den konceptuella fasen och alla studenter har agerat 
teknikutvecklare. Roma Homes kontaktperson har agerat affärsutvecklare. Projektet har som helhet 
ett mycket tydligt fokus mot affärsstyrd teknikutveckling även om inte studenterna besatt olika 
roller. Projektet tycks också kunna gå hela vägen från idé till färdig prototyp. Kanske når produkten 
också marknaden som färdig produkt. 
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Prototyp /”Tvärbalk”: Projektet är egentligen ett delprojekt i ett större projekt där aktörerna utgörs 
av COMPLAB (samarbete mellan Siriuslaboratoriet och institutionen för Väg och Vatten) samt 
företaget Ferruform. Projektet avsåg initialt utvärdering av en ny tillverkningsmetod för tvärbalk i 
lastbil. Projektpersonalen delades upp i en teknikgrupp samt en ekonomigrupp. De förstnämnda 
genomförde provning samt teknisk analys av denna. Den senare gruppen hade inledningsvis tänkt 
undersöka vilken tillverkningsmetod som var billigast/bäst. Efter en del intervjuer med anställda vid 
företaget insåg drivhusstudenterna att frågan var mycket bredare än de föreställt sig. Att välja en ny 
tillverkningsmetod innebär tämligen stora nyinvesteringar i bland annat maskinpark. För att kunna 
räkna hem det behöver man veta hur den nya produkten kan komma att sälja på marknaden, dvs. 
man måste göra en grundlig marknadsanalys. Det framkom i diskussioner med Ferruform att man 
med nykonstruktionen avsåg att göra insteg i personbilskategorin vilket inte var möjligt med 
tidigare konstruktion. Frågan blev alltså mycket större vilket föranledde omsvängningen för 
ekonomigruppens fokus. Emellertid fann gruppen att företaget troligtvis visste mer än de ville 
berätta varför den utvidgade frågeställningen blev besvärlig. Man tappade även en del av gnistan för 
arbetet.  
Avslutningsvis: Som helhet tycks projektet givit deltagarna mycket, och analysmässigt tycks 
resultatet vara av en hög standard. Det har förekommit konflikter mellan projektdeltagare som har 
varit svåra att hantera både för drivhushandledare och för projektledaren. Ett önskemål framkom om 
handledning i två former: processhandledning samt av rollspecifik handledning. Angående den 
senare kände man att man hade velat ha ytterligare stöd för affärsutvecklarroll samt projektledarroll.  
 
Materialdesign / ”Pengar av sten”: Projektet är ett samprojekt mellan LTU och Minelco som är ett 
dotterbolag till LKAB. Från Minelcos sida avser projektet att öka försäljningen av Magnetit. Det 
stora användningsområdet utgörs idag av vattenrening i olika former. Från LTU är man dock mer 
intresserad att utveckla en ny produkt. Drivhusstudenterna tycks ha känt sig vilsna mellan dessa 
skiftande mål. Marknadsanalysen som presenterades tycks vara djuplodande och den 
tekniska/forskningsmässiga analysen har burit långt med tanke på deltagarnas ingångskunskaper. 
Man har haft en rolluppdelning mellan forskare och affärsutvecklare. Den senare övergick mot 
slutfasen i forskarrollen. Alla deltagarna har fått ett nyvunnet intresse för Kemi. Flera funderar på 
att ändra kurs i utbildningen åt det hållet.  
 
Materialdesign / ”På glid”: Studenterna gavs tämligen fria tyglar att definiera projektmål. 
Övergripande mål är att finna metoder att sänka friktionen mellan skida eller snowboard mot snö. 
Som visionsmål har man att hjälpa skidlandslaget i OS 2010. Man har gjort en avgränsning mot att 
undersöka skidslipning som framstår som ett relativt outforskat område samtidigt som det av 
expertis utpekas som strategiskt viktigt. Det en smula paradoxala är att slipningen i sig avser att 
höja friktionen mellan snön och skidan. Syftet är att få tillstånd en viss smältning som när den väl 
uppstått leder till en minskad friktion. Det gäller således att finna ett optimalt läge mellan ingen 
slipning och en så grov struktur att skidan inte glider. Samtidigt är det troligt att olika 
strukturer/mönster ger olika friktion. Studenterna har tillsammans med handledarna utvecklat en 
metod för att avläsa skidytans topografi. Tekniska analyser på området är komplicerade vilket lett 
till att en stor del av projektresurserna lagts till rekrytering och upparbetande av ett kontaktnät. 
Deltagarna har varit uppdelade i olika roller. De flesta tycks ha lärt sig mycket genom att delta i 
projektet. 
 
Naturens Teknik / ”Fröspridning”: Deltagarna har studerat fröspridning och dragit paralleller till 
tekniska innovationer som existerar. Studenterna har genomfört experiment kring tyngdpunkter, fall 
och rotationshastigheter. Studenterna delades under kursens gång in i två lag vilka båda hade att 
göra en funktionell kopia av ett frö. Dessa testades senare på olika sätt. Studenterna hade svårt att 
beskriva projektets mål. Rollindelning har inte förekommit och affärsperspektiv saknas. Lång 
väntan på tillgång till datorer försvårade projektets genomförande.  
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Generell kommentar: I många projekt saknas ett tydligt projektmål, tydlig problemformulering 
och affärskoppling. 

Behandlade frågeställningar vid del 2 av workshopen 
Arenakoordinator X inleder med att presentera att en tredubbling av förstahandssökande till arenan 
har skett sedan föregående år. Problematiken kring att ta emot tre gånger så många ettor som vi har 
tvåor diskuteras. Hur ska vi få drivhusen att fungera? Man kommer fram till att vi måste satsa på att 
få in fler seniora programstudenter i projekten. 

Projektledarens rollutövning 
Ansvariga för drivhuset Materialdesign konstaterar att helhetsintrycket efter den första avslutade 
kursen är mycket gott. Man belyser dock svårigheterna kring att leda grupprocessen. 
Ansvarsfördelningen mellan drivhushandledare och projektledare är problematisk. Tidigt i projektet 
visade det sig att en funktion inom projektet var inaktiv. Handledarna diskuterade detta med 
projektledaren (en student) som fick i uppdrag att ta i tu med problemet. Projektledaren som 
lyckades lösa problemet upplevde, enligt egen utsago, att arbetsuppgiften varit relevant. Det hela 
hade dock inte avlöpt friktionsfritt. Studenten som senare tagit del av rollprofilerna menade att de 
skulle ha varit till stor hjälp. Vid tillfället kände hon osäkerhet om vad som var hennes ansvar samt 
vilka befogenheter hon hade. Hon upplevde dessutom att de personer som ingick i den inaktiva 
funktionen delade hennes osäkerhet om vad som gällde. Inom drivhuset Prototyp dök samma 
problem upp. Där försökte projektledaren ta i tu med den inaktiva funktionen, dock utan varaktigt 
resultat. Till sist gick handledarna in och backade upp projektledaren på ett tydligt sätt, vilket gav 
resultat. Funktionen aktiverades. 
 
Dessa två fall visar vikten av att projektledaren ges ett särskilt stöd från drivhushandledarna om hon 
ska kunna agera på ett kraftfullt sätt. Som jag varit inne på så kolliderar två logiker: vi har en logik 
kring ”vanlig kurs”, en annan kring ”projekt”. I industriella projekt kan projektledaren kicka folk 
som missköter sin funktion. Så kan vi självklart inte göra i drivhusprojekten. Här måste ansvariga 
handledare träda in och backa upp projektledaren. Deltagarna vid workshopen är överens om att det 
är projektledarens uppgift att signalera nedsatt funktionalitet. Projektledaren ska också försöka att 
lösa problemet utan hjälp av handledarna. Om det misslyckas träder handledarna in. 
Drivhusansvarig från Prototyp hävdade att rollbeskrivningarna göras tydligare i 
projektbeskrivningarna. 
 
Kommentar: En teknikutvecklare, affärsutvecklare och forskare kan på ett tämligen okomplicerat 
sätt agera inom sin roll utan att ifrågasättas. Dessa rollutövare kan legitimera sitt handlande med ett 
relativt stort mått påståendekunskap. Så förhåller det sig inte med projektledarna. De måste till stor 
del söka utgångspunkter för sitt handlande inom sin förtrogenhetskunskap och sin 
omdömeskunskap. Hur handleder man en person så att denne utvecklar sin förtrogenhetskunskap 
och sitt omdöme i relation till verksamhet, situation och egen funktion? Hur handleder man samma 
person så att den blir komptent i handling när den använder dessa kunskapsformer? Jag har inga 
färdiga svar på dessa frågor. Min bedömning är dock att det är dessa problem sammantaget med de 
”kolliderande logiker” som ligger bakom projektledarens utsatta läge. Vi behöver arbeta vidare med 
stödet för denna roll. Studenterna beskriver själva att de lärt sig mycket genom att agera i rollen. Vi 
bör alltså inte ta bort den. Prototyps förslag att låta rollbeskrivningarna återspeglas i 
projektbeskrivning är intressant. Den förebådar idén att beskriva konflikthanteringen i 
projektplanen, som jag varit inne på i kapitel 2 Metod. 

Handledning av roller och projektprocess 
Drivhushandledarna framhöll att det inledningsvis varit svårt att fokusera handledningen till 
utveckling av studenternas förmågor och projektets process, eftersom handledning normalt endast 
ägnas åt utveckling av teoretisk förståelse. Efterhand kändes roll- och processfokuseringen dock 
mycket bra, menade man. Flera av handledarna uttryckte att de gärna skulle sätta betyg på fler än 
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två nivåer. Eftersom studenterna var av samma åsikt diskuterade vi detta under en lång stund. En 
farhåga som lyftes fram var om det skulle vara möjligt att klara differentiering i mer sammansatta 
projekt. För att utreda frågan genomförde vi ett tankeexperiment kring ett extremfall. Lite tillspetsat 
såg det ut så här: antag att projektgruppen är besatt med alla fyra roller, och att den 
teknikutvecklande funktionen är besatt med tre teknikutvecklare, varav en från ettan, en från tvåan 
samt en från trean. Ettorna läser A-nivå, tvåorna B-nivå, treorna C-nivå. I det svåraste tänkbara 
fallet har handledarna att ta hand om kanske 15 studenter som alla läser olika kurser. Det upplevdes 
som svårt att differentiera i ett sådant fall på ett trovärdigt sätt. 
 
Prototyp redovisar att man har goda erfarenheter av att studenterna skriver aktivitetslogg. 
Deltagarna var överens om att aktivitetslogg bör skrivas av alla drivhusstudenter. Denna ska sedan 
redovisas öppet vid varje projektmöte för att slippa sen upptäckt av ”glidare”, alternativt slippa 
problematiken helt.  

Affärsstyrd teknikutveckling förutsätter integration mellan teknik och ekonomi  
Vid mötet lyftes problemet fram med att IES dominerade den arenaspecifika kursen men inte var 
lika synliga i drivhusens vardag. IES-relaterad personal måste knytas till varje drivhus. Det gäller 
inte endast handledning av roll utan också för att affärsaspekten ska kunna tas med i utformningen 
av projekten redan från början. I Prototyp hade man initierat projektet som ett teknikprojekt. Först 
efter diskussion med studenterna hade man tagit in ekonomifrågorna. Detta provisorium ledde till 
problem. En konsekvens var att de ekonomirelaterade studenterna i mitten av projektet kom att bli 
tvungna att helt byta frågeställning. Det fungerade heller inte att skicka dem till IES för 
handledning. Någon därifrån måste knytas närmare projekten redan från start. Vid workshopen 
beslutades att samtliga drivhusprojekt ska identifiera en affärskoppling. Detta gäller även för de 
som uppenbarligen utgår från ren teknik- eller forskningsinriktning. Den lägst acceptabla nivån för 
affärskoppling är att en student med affärsutvecklar roll tar fram förutsättningar för att skapa ett 
eget företag kring den teknikidé eller det behov som utvecklas i projektet 
 
Kommentar: Det här är en av de svåraste frågorna. Ämnena på ett universitet är vana att agera på 
egenhand. Varje ämne håller sina egna kurser. Detta blir ännu tydligare då vi ser till olika 
institutioner. Exemplen på samarbeten inom utbildningssektorn är i det läget ännu färre. Detta är ett 
problem för alla arenor. För Arena itf och drivhusen blir det mycket tydligt eftersom 
drivhusaktiviteten förutsätter en flexibel organisation där parterna är närvarande under hela 
processen, alltså inte bara är där för att göra ett kortare inspel. En förhoppning är att detta problem 
minskar sig när forskarskolan startar.  

Hur gör vi med entreprenörerna? 
Några deltagare frågar sig hur vi ska ta vara på entreprenörerna, de som vill starta företag. Här 
utbröt en diskussion som ändade i uppfattningen att vi inte ska samla entreprenörerna i ett projekt. 
Det finns en funktion att de möter andra i projekten. Vi måste stötta studenter som vill driva projekt 
som syftar till företagande. Dessa måste dock om de vill driva projektet som drivhusprojekt vara 
beredda att ta in fler roller än de besätter själva. Dessutom var gruppen enig om att ägandet av idén 
måste gälla alla som deltar i projektet. Vi tog upp den parallell som kan dyka upp vid 
kommersialisering av forskningsresultat. Detsamma bör gälla där. Det vill säga att forskaren äger 
resultatet av drivhusprojektet tillsammans med studenterna.  
 
Kommentar: I nästa kapitel kommer jag gå in på ett exempel där studenter startat företag kring en 
idé. Ägarfrågan visar sig komplicerad. I konfrontation med studenterna kunde vi snabbt konstatera 
att ovanstående modell var otillfredsställande.  

Handledning av roll  
Vid workshopen diskuterades förhandlingen av roller i den första konceptuella 1-poängsfasen samt 
att ansvarig för respektive roll utses som håller i övergripande rollhandledning vid de gemensamma 
studentträffarna som arenan arrangerar. Vid dessa träffar diskuteras bland annat ansvar och 
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befogenheter som kopplar till en viss roll. Hit hör hur rollen fungerar gentemot andra roller. Alla 
var positiva till förslaget.  
 
Kommentar: Idén har även diskuterats på ett arenaledningsmöte och mottagits positivt. Förslaget 
förs alltså in i den formella modellen. Men den finns inte skriftligt på något annat ställe än i denna 
dokumentation.  

Avhandlade problemområden vid workshopen 
1. Rollutövning 
2. Behovsbad 
3. Betygsättning 
4. Rollprofiler 
5. Genomförda projekt 
6. Projektledarens rollutövning 
7. Handledning av roller 
8. Integration av teknik och ekonomi 
 
Tillämpning av tolkningscirkeln: Samliga problemområden är behandlade i verksamhetsrelaterad 
teori och preskriptiv modell. När det gäller projektledarens rollutövning, handledning av roller 
skiljer sig preskriptiv modell från formell modell. På samtliga punkter (utom 5) är det en viss 
spänning mellan å ena sidan den informella modellen och verksamhet/praxis och den formella och 
preskriptiva modellen. 

5.1.9 Deltagare i På glid-projektet startar företag 
I LTUs personaltidning uppmärksammades På-glid projektet för sin realisering av ett integrerat 
kunskapsbyggande, som alltså hör till visionen med Det skapande universitetet.19 Innan jag 
kommenterar projektet vill jag återerinra om att jag i bilaga 10, kapitel ”Expansivt lärande”, redan 
gjort en tolkning av Påglid-projektets lärprocesser. Där framhöll jag att deltagarna har varit med om 
ett lärande som ligger nära det Engeström kallar expansivt lärande och det som Ellström kallar för 
utvecklingsinriktat lärande. 

Dialogform för utvecklingsinriktat lärande 
Nåväl, under februari månad hade jag besökt drivhuset och deltagit aktivt i diskussioner. Den öppna 
dialogen hade gjort ett starkt in tryck på mig. I drivhuset diskuterade vi bland annat vilken 
forskningsansats som skulle kunna användas i projektet. De tekniska handledarna föreslog att de 
studenterna med forskarroll skulle läsa in sig på den forskning som var gjord på området, för att 
sedan kanske upprepa vissa försök. Mycket av det som gjorts tycktes vara ”gammalt”. Med nya 
mätmetoder skulle man kanske komma fram till nya resultat. En av studenterna i forskarroll ställde 
sig tämligen avvisande till förslaget. Han ville hellre se vad som gjorts för att sedan göra helt nya 
experiment. Handledarna förklarade att så går det sällan till inom forskning. Forskaren är hänvisad 
till att göra om experiment. Upptäckter av olika slag handlar ofta om att se något nytt i resultaten. 
Dessutom är det inte säkert att tidigare resultat stämmer. Frågan diskuterades fram och tillbaka ett 
tag. Lite oväntat trädde handledaren från IES (Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap) in 
med en ny vinkling på frågan. Han menade på att eftersom skidslipning (studenterna hade valt att 
avgränsa sig till det) tillämpas praktiskt på hantverkarbasis så borde det kunna gå att vinna kunskap 
den vägen. Den här kommentaren tycktes vara oväntad bland såväl studenterna som de tekniska 
drivhushandledarna. Till saken hör att handledaren från IES som visserligen tillhör filosofisk 
fakultet och doktorerat där har en bakgrund som civilingenjör. Hans synpunkt togs också på allvar. 
Vi diskuterade länge hur man skulle kunna intervjua eller på annat sätt för att komma åt skidslipares 
kunskap. Den kunskap vi plötsligt intresserade oss för var den som Göranzon/Johannesen skulle 

                                                 
19 Artikeln var införd i Högtrycket (LTUs personaltidning) den 7 mars 2003. 
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beteckna som färdighet, förtrogenhet och omdöme. Skidsliparna kunde kanske hjälpa projektet in på 
rätt spår. Kanske kunde skidsliparna också delta aktivt i experimenten.  

Modell 2-dialog  
Den dialog som förekommer här präglas av det som Argyris skulle beteckna som Modell 2- dialog. 
Den är öppen och demokratisk. Alla åsikter har dock inte lika värde, men inte för att de kommer 
från fel källa utan därför att de tillför olika mycket som perspektiv på det diskuterade fenomenet 
(eller den diskuterade situationen). Bidraget som handledaren från IES kommer med är oväntat men 
välkommet. Studentens åsikt om att bara vilja göra nya experiment konfronteras med bättre 
infallsvinklar. Man gör så av omtanke om studenten. Därför har inte alla åsikter lika värde. När 
studenterna däremot för in idén om att påbörja ett rekryteringsarbete för att höja kompetensen i 
gruppen är förslaget oväntat men välkommet. 

Drivhusprojekt med koppling till eget företagande 
Om vi betraktar utfallet av hela Påglid-projektet så var det tydligt att studenterna genom 
lärprocessen överskred ramarna för projektet, omformulerade dem till något hanterbart för dem 
själva. Det intressanta är att flera av projektets deltagare formulerat ett eget drivhusprojekt med 
inriktning mot eget företagande som drivhuset Prototyp just nu handleder. För vidga förklaringen av 
tillkomsten av detta projekt backar jag lite i tiden. Under den drivhusförberedande 10p-kursen som 
läses på hösten i årskurs ett hade samma studenter via uppmuntran från kursen deltagit i 
Teknikbrostiftelsens inkubatorverksamhet. Detta ledde till utvecklingen av en affärsplan för en 
golfrelaterad produkt. Produkten bedömdes av flera parter som att den skulle kunna fungera på 
marknaden. Studenterna lyckades utverka medel för sin försörjning så att de kunde arbeta vidare 
med produkten under sommaren. Förutsättningen var att de bildade ett företag. Studenterna startade 
därför ett handelsbolag och förfogar nu över ett visst kapital för att realisera sin vision. 

Behovet av en modell för kommersialisering 
Drivhusen syftar till att utveckla nya företag. Därför utgör studenternas projekt ett från vår sida 
(arenan och drivhusen) ett uppmärksammat pilotfall. Jag stötte som sagt på patrull när jag förslog 
att de alla studenter som togs in i projektet skulle bli lika delägare av resultat och verksamhet. Det 
upplevdes inte rättvist. Jag kontaktade universitetsjuristen och dennes medarbetare för ett möte. De 
satt just med frågan. Fast på en annan nivå. LTU behöver en modell för att arbeta med 
kommersialisering av forskningsresultat. Denna fråga anknöt till det. När väl mötet kom tillstånd 
var arenaledningen och Siriuslaboratoriet representerat. Någon modell kunde vi inte utverka då. Vi 
förstod att vi måste leta upp och aktualisera problemen före en praktisk modell kan tas fram. Det 
finns en rad frågor att lösa: Hur ska vi göra med sekretess? Vad hindrar att någon av de som inte är 
idéägare efter avslutad kurs använder idén på egen hand? En annan fråga gällde följande: Antag att 
LTU tycker att en idé är mycket bra och vill satsa egna medel för idéns förverkligande, hur kan 
satsade medel betalas tillbaka så att LTU kan satsa medel i nya projekt.  
 
I USA äger inte forskarna sina resultat. Om inga andra avtal är gjorda så det universiteten som äger 
idéerna. Där är det också närmare mellan forskningsresultat och kommersialisering. Genom 
lärarundantaget är det forskaren som äger resultatet i Sverige. Den forskare i Sverige som tror sig ha 
ett värdefullt resultat står inför en valsituation. Antingen säljer hon idén och fortsätter att vara 
forskare. Eller så slutar hon som forskare och blir entreprenör, vilket kan vara tråkigt både för både 
akademi och henne själv. Det innebär i vart fall ett visst resursslöseri eftersom samhället investerat 
betydande medel i hennes utbildning till forskare. Om hon väljer att sälja resultaten är det vanligt att 
kommersialiseringen sker någon annanstans i världen.  
 
Drivhusen syftar inte bara till att stimulera studenter att starta företag kring egna idéer. 
Förhoppningen är att vi ska hitta en modell för drivhusprojekten så att en forskare som tror sig ha 
kommersialiserbara forskningsrön ska kunna och våga gå till drivhusen och be om hjälp. Genom att 
drivhusen kan knyta studenter från alla årskurser och program för att arbeta med idén står ansenliga 
produktionsfaktorer till förfogande för att förverkliga idén. Jag påminner om att arenastudenterna 
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(andra är också välkomna) ska göra sina examensarbeten i drivhusen. Dessutom är ett antal 
doktorander knutna till drivhusen. Som jag bedömer det är knäckfrågan i ett långsiktigt perspektiv 
hur modellen för kommersialisering ser ut. I mitt önsketänkande går universitetet via sitt 
holdingbolag in och stöttar projekt som man tror på. Kravet från universitetets sida ska inte vara 
direkta pengar. Det bör handla om delägarskap. På det sättet knyts starka band mellan universitetet 
och regionen som i förlängningen bör resultera i ett näringsliv med en stor andel 
kunskapsproducerande företag, där akademin deltar aktivt i kunskapsproduktionen. 

Kommersialiseringsmodell för drivhusprojekt 
Tillbaka till studenternas eget projekt: Arenaledningen, drivhusansvarig och studenter (idéägarna) 
hade ett gemensamt möte i augusti 2003. Följande är fallet: Studenterna har på egen hand rekryterat 
andra studenter till projektet. Drivhushandledarna har accepterat att handleda projektprocess och 
rollutövning. Drivhuset kommer inte att satsa egna medel i framställning av prototyp, speciella 
labbkostnader m.m., på ett sätt som avviker från gängse projekt. I de fall extrakostnader utöver det 
som kan täckas av studentpeng får studenternas eget bolag träda in med medel. Vid redovisning av 
projektets konceptuella fas ska man i projektplanen ha tagit fram en modell för sekretess och 
äganderätt av idé, som följande parter ska godkänna: medstudenterna, arenaledningen för itf, 
drivhusansvariga samt universitetsjuristen. Detta utgör kontrollstationen innan projektet löper 
vidare i nästkommande faser. En av arenakoordinatorerna har, tillsammans med mig, i uppdrag att 
följa detta som ett pilotfall. Kanske kan projektet generera en generell modell som kan användas i 
fler projekt. 
 

Avhandlade problemområden 
1. Dialogform för utvecklingsinriktat lärande 
2. Modell 2-dialog 
3. Drivhusprojekt och eget företagande 
4. Kommersialiseringsmodell för drivhusprojekt 
 
Tillämpning av tolkningscirkeln: Punkt 1 och 2 är väl dokumenterade i verksamhetsrelaterad teori 
och är utvecklade i den preskriptiva modellen. Överföring bör göras till formell och informell 
modell samt verksamhet praxis. Punkt 3 och 4 saknar behandling i verksamhetsrelaterad teori. Till 
viss del finns preskriptiv modell och verksamhet/praxis. Informell modell uppvisar stor divergens. 
Formell modell är under utveckling.  

5.1.10 Workshop 7: Utveckling av tidslinje för drivhusprojekt 

Bakgrund 
Vid workshopen träffades personal från den arenaspecifika kursen i ettan, personal från 
drivhusverksamheten och personal från arenaledning samt arenans studievägledare. Grundtanken 
var att genomföra ett rollspel med varandra där vi levde oss genom en drivhusaktivitet. Syftet var 
att synkronisera den arenaspecifika kursen och drivhuskurserna med varandra, samt att ge alla som 
deltar i planering och drift en gemensam drivhuserfarenhet att reflektera kring. Emellertid beslöt vi 
att skjuta på den aktiviteten tills forskarskolans doktorander antagits. Dessa förväntas inta en central 
roll i handledningen. 

Behandlade frågeställningar 

Flödesschema för drivhusaktivitet 
Istället ägnade vi tiden åt att utveckla ett flödesschema (tidigare kallad tidslinje) för 
drivhusaktiviteten. Resultatet ses i figur 5.4. Uppgiften var relativt komplex. Modellen som 
presenterades som variant 2 i Figur 5.3 skulle nu operationaliseras i verksamheten. Enligt den läses 
drivhusaktiviteten som en 1+4+4+1 poängskurs, med möjlig att kliva i halvtid, dvs. efter 5 poäng. 
Modellen innebär också att nya studenter från program och arenor ska kunna kliva på i projektet vid 
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halvtid. Det är också så att det är vid detta tillfälle som alla ettor från arena itf introduceras i 
drivhusen. Sammanlänkningen av den arenaspecifika kursen för ettorna och drivhuskursen sågs som 
den viktigaste uppgiften för workshopen att arbeta med. I schemat som presenteras i figur 5.4 
framgår de drivhusaktiviteter som måste samplaneras. Utöver mottagande av nykomlingar till 
drivhusen regleras tider för rekrytering, val av drivhusprojekt, inlämning av studenternas brev till 
drivhusansvariga, intervjun, tiden för förhandling om roll, deadline för projektplan, presentationer, 
utvecklingssamtal och slutlig examination m.m.  
 
Råmaterialet till schemat togs fram i den gemensamma diskussionen vid workshopen. Sedan har 
framförallt två personer från arenaledningen vidareutvecklat schemat till des nuvarande form. Jag 
vill speciellt framhålla hur drivhusstudenter, drivhushandledare och drivhusansvariga den 10 
december när de befinner sig i slutet av första projektomgången (5p är snart gjorda av 10p) 
presenterar projekten för studenterna i årskurs ett. Dessa har nu viss tid att fundera över vilket 
projekt de vill gå in i. Ettorna genomför därefter sitt val där de önskar roll och projekt. Vid valets 
utgång har studenten tilldelats ett projekt. Rollen kvarstår att förhandla om. Den 7 januari deltar 
ettor och andra nykomlingar i drivhuspresentationerna. Eftersom de nu vet vilket drivhus de ska 
tillhöra fungerar presentationerna för dem som en första introduktion i verksamheten.  
 

Åk 2 och högre Åk 1 och högre
Höstens kurs Aktivitet Vårens kurs

20 mars Ordningsställande av foldrar för nästa termins drivhuskurs 1 oktober
1 april Rekrytering 2 oktober

15 april Val via portalen 15 oktober
START LPI 1 september
1p 1 september Sammanställning av listor på studenter som valt kursen 1 december

9 september Presentation av drivhusprojekt för studenterna 10 december
15 september Sista dag för val av drivhusprojekt 15 december
18 september Drivhusplacering meddelas, info om brev inför intervju 17 december
23 september Sista dag för brev till drivhusansvariga 19 december

23-30 september Enskild intervju sker 5-14 januari
30 september Indelning i roller klar. Arbete med projektplan påbörjas

Indelning i roller klar. 14 januari
12 oktober Projektplan klar

START LPII 1 november 15 januari START LPIII
4p Nytillkomna studenter sätts in i projektplanen 20 januari 4p

15 november Uppföljning 1 av roller och förmågor 1 februari
10 december Drivhuspresentation för åk1
15 december Projektrapport lämnas in 15 mars

15 mars START LPIV
7 januari Muntlig slutpresentation 19 mars 1p
8 januari Uppföljning 2 av roller och förmågor 20 mars

10 januari Sista dag för brev till drivhusansv för de som vill byta drivhus
15 januari Sista dag för utvecklingssamtal och betygssättning 1 juni
20 januari Sista dag för rapportering av betyg 6 juni

SLUT LPII 20 januari 6 juni SLUT LPIV figur 5.4 
(Läsåret är indelat i fyra läsperioder (LP)) 
 

Problemet med återställare 
Workshopen genomfördes direkt efter sommarledigheten och tog sin början i en allmän diskussion 
om arena och drivhus som verksamhet. Jag upplevde det som att allt flöt. Inget som vi hade bestämt 
under föregående läsår verkade fast. Jag tänkte direkt på att det vi upplevde är det som Abrahamson 
beskriver som återställare. Det kändes inte angenämt. Som jag sagt betraktar jag drivhusmodellen 
som en innovation och mer specifikt som en teknologi. I korthet består hårdvaran av den formella 
modellens instruktioner och definitioner av vissa gränser för verksamheten. Övriga delar som 
verksamhet/praxis, informell modell, preskriptiv modell, verksamhetsrelaterad teori är mjukvara i 
mina ögon. Min tolkning av det som hände var att den informella modellen under sommaren, för ett 
flertal deltagare, hade fallit tillbaka i traditionella mönster. Det är problematiskt att utveckla en 
organisatorisk teknologi där hårdvaran är så liten i förhållande mjukvaran och där den senare kan 
dominera och omforma den första. Detta förhållande utgör dock samtidigt utvecklingspotentialen i 
detta projekt, dvs. den ständiga möjligheten till ”överskridande av perspektiv”.  
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Modell för konflikthantering 
Vid workshopen utvecklade vi en modell för konflikthantering i drivhus. Det har jag dock beskrivit 
i kapitel 2 Metod. Jag hänvisar dit. 

Avhandlade problemområden och tillämpning av tolkningscirkeln 
Flödesschema för drivhusaktivitet: Preskriptiv och formell modell är helt lika. 
Verksamhetsrelaterad teori existerar. Implementering i verksamhet/praxis sker under hösten 2004. 
Ej utvärderad. Saknar vetskap om den informella modellen i nuläget. 
Modell för konflikthantering: Verksamhetsrelaterad teori finns. Preskriptiv och formell modell är 
lika. Saknar kännedom om nuläget för verksamhet/praxis och informell modell.  
Problemet med återställare: Verksamhetsrelaterad teori existerar. Tendensen är identifierad i den 
informella modellen. Ej relevant att diskutera för den formella och preskriptiva modellen. 

5.2 Några problemområden som inte behandlats av workshopsarbetet  

5.2.1 Den arenaspecifika kursen som läses av ettorna 
I bilaga 8 återfinns den arenaspecifika kursen ABWT01 Innovativ teknik och företagande om 10 
poäng som fungerar som drivhusförberedande verksamhet för arenastudenterna. Kursen är en 
kombinerad teknik och ekonomikurs med inriktning på innovation.  
 
Kursen består av följande moment: teknikprojekt, teamarbete, vetenskapliga metoder, industriellt 
rättsskydd, teknikhistoria, affärsutveckling och egen studieplan. Kursen byggs upp kring 
teknikprojektet. Under första läsperioden identifierar grupperna behov och idé, man genom för den 
konceptuella fasen i teknikprojektet och följer upp med marknadstest. Under läsperiod två delas 
deltagarna in i rollerna teknikutvecklare och affärsutvecklare med olika ansvarsområden. Om något 
av kursens projekt bedöms som lovande kan det fortsätta som drivhusprojekt.  
 
Hur kan det då komma sig att programstudenterna kan delta i drivhus utan att ha gått den 
arenaspecifika kursen, men inte arenastudenterna? Det som är gemensamt för alla arenastudenter är 
att de har en inriktning mot innovativ teknik och företagande, dvs. att realisera affärsstyrd 
teknikutveckling. Det är en del av deras professionella identitet. Den ska komma till uttryck i deras 
rollutövning i drivhusprojekten. Studenter som kommer från andra arenor eller program är också 
välkomna. De kommer med en identitet som är färgad av deras studieinriktning. Den ska också 
komma till uttryck.  

Avhandlat problemområde och tillämpning av tolkningscirkeln 
Arenaspecifik kurs för ettor: Preskriptiv och formell modell är helt lika. Verksamhetsrelaterad 
existerar inom vissa områden. Kunskap saknas om integration av fälten teknik och ekonomi. 
Verksamhet/praxis startade hösten 2002. Informell modell uppvisade under hösten 2002 
samstämmighet med dåvarande formella modell. Saknar vetskap om nuläge. 

5.2.2 Möjligt drivhusembryo: Design för välbefinnande. 
I februari år 2003 då olika intressenter lämnade in förslag på drivhus att starta saknades starkare 
förslag i linje med idén om ”Med Mek Center”, detta trots att visionen använts som förklaring av 
konceptet. Parallellt med Arena innovativ teknik och företagande startades vid samma tid dock en 
annan arena, Arena hälsa och teknik. Där pågick vid samma tid flitiga diskussioner om hur man 
skulle kunna kombinera hälsovetenskap med teknikvetenskap. Vi förde vissa diskussioner med dem 
om att arenorna kanske tillsammans kunde dela på ansvaret för sådant drivhus. Efter en tid rann 
dock diskussionerna ut i sanden. 
 
Under våren 2003 togs emellertid ett initiativ av en doktorand vid avdelningen för Datorstödd 
maskinkonstruktion som går ut på att inom ramen för Siriuskursen driva produktutvecklings- och 
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forskningsprojekt där man sammanför kunskapsområden som teknik och hälsovetenskap. 
Utgångspunkten är att kunskapsbildningen och administration av den hela ska ske på lika villkor. 
Inledningsvis diskuterades en fokusering mot handikapphjälpmedel, men allteftersom framstod 
vision att ”eliminera handikapp” som mer angelägen, därav mottot ”Design för välbefinnade”. För 
närvarande deltar ett stort antal forskare/lärare från skilda ämnesområden, tillsammans med andra 
aktörer inom samhället. Fyra universitet deltar i projektet: Luleå tekniska universitet, Kunkliga 
tekniska högskolan i Stockholm, Stanford University i USA samt Hosei University i Japan.  
 
Strategin är att under första året genomföra ett antal demonstratorprojekt för att visa på potentialen 
med att sammanföra dessa områden och aktörer som aktiva parter runt beskrivet fokusområde. 
Parallellt med detta kommer iblandade aktörer undersöka hur denna process bäst kan bedrivas i 
framtiden. Kanske utkristalliserar sig Design fä välbefinnande som ett nytt drivhus, kanske 
fortsätter verksamheten som Siriusprojekt, kanske som båda. Möjligheten är också att en helt ny 
organisatorisk modell tar form. För tillfället står det studenter fritt att delta från andra kurser så vida 
de kan ordna handledning från den kurs där de är inskrivna. Det tyck vara ett starkt intresse från 
studenthåll att delta i detta projekt. Även studenter från Arena innovativ teknik och företagande har 
givit uttryckt för det. I bilaga 6e återfinns en officiell bild av projektet. 
 
I den avslutande texten i detta kapitel har jag gjort utdrag ur ett arbetsdokument för projektet, som 
visar projektets relation till modell och verksamhet/praxis för drivhus/arena itf. Larsson m. fl. 
(2003) skriver:  

 
”Demonstratorprojektet innebär att studenter, användare och övriga intressenter deltar i 
ett gemensamt utvecklingsprojekt där man går igenom hela utvecklingscykeln - från 
förståelse av användarbehov till studier av nyutvecklat hjälpmedel i användning. 
Processutvecklingsprojektet undersöker hur vi kan anpassa 
produktutvecklingsprocessen för att bättre hantera användarbehov, och hur vi på bästa 
sätt kan integrera de teknikvetenskapliga, hälsovetenskapliga och arbetsvetenskapliga 
disciplinerna, inom utbildning, produktutveckling och forskning…Vårt projekt, Design 
för välbefinnande, syftar således till att gå från teknikstyrd, via behovsstyrd, till 
participativ produktutveckling. Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt kan vi hantera 
hela utvecklingscykeln, från behovsförståelse till studier av färdig produkt i 
användning.” (s.1,2) 
 
”Inom ramen för avslutningskursen ”Kreativ produktutveckling” vid Luleå tekniska 
universitet genomförs årligen flertalet produktutvecklingsprojekt i nära samarbete med 
industriföretag. Detta samarbete har visat sig väldigt framgångsrikt och ligger bland 
annat till grund för utvecklingen av så kallade ”drivhus” vid LTU. Under läsåret 2003-
2004 har vi för avsikt att introducera Design för välbefinnande som ett av projekten i 
nämnda kurs, vilket innebär att studenter, användare och övriga intressenter (se lista 
nedan) deltar i ett gemensamt utvecklingsprojekt där man går igenom hela 
utvecklingscykeln - från förståelse av användarbehov till studier av nyutvecklat 
hjälpmedel i användning.”  
 
”Inom drivhus bedrivs projekt som kännetecknas av att flera forskningsområden och 
utbildningsämnen medverkar aktivt. Studenter från flera årskurser och 
utbildningsprogram tar ansvar för olika roller när de arbetar inom aktuella projekt. 
Drivhusprojekten kännetecknas också av en nära anknytning till forskningen vid 
universitetet och i flera projekt medverkar även doktorander. Syftet är att studenter och 
doktorander ett positivt sätt kunna verka och känna sig trygg i  heterogena  kunskapande 
miljöer. I anknytning till detta undersöker vi i processutvecklingsdelen av Design för 
välbefinnande dels hur vi kan anpassa produktutvecklingsprocessen för att bättre 
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hantera användarbehov, och dels hur vi på bästa sätt kan integrera de 
teknikvetenskapliga, hälsovetenskapliga och arbetsvetenskapliga disciplinerna, inom 
utbildning, produktutveckling och forskning. Samspelet mellan användarnas önskemål 
och formulering av mätbara produktspecifikationer är viktigt att arbeta med. Det är 
dessutom viktigt att beakta de övergångar mellan kvantitativ och kvalitativ analys som 
krävs för att säkerställa ett framgångsrikt tvärvetenskapligt projekt. Vidare undersöker 
vi möjligheterna att utveckla demonstratorprojektet till att utgöra ett drivhus vid Luleå 
tekniska universitet, eller om det finns någon annan form som passar bättre med 
avseende på vidareutveckling av konceptet Design för välbefinnande.” (s.3) 
 
”Design för välbefinnande innebär inte bara mångvetenskaplighet, det innebär även att 
andra grupper kommer med i processen, såsom användare och utvecklare av 
hjälpmedel, samt intresseorganisationer. Utgångspunkten är en tvärfunktionell 
kunskapsbildning där akademi och omgivande samhälle är jämbördiga och aktiva parter 
på så väl organisatorisk som individuell nivå. Genom att låta människor från olika 
kunskaps- och intresseområden mötas i ett konkret projekt där inget kan tas för givet 
måste inomvetenskapliga perspektiv omförhandlas, och nya innovativa idéer kan födas 
samt ligga till grund för helt nya produkter (d v s inte enbart vidareutveckling) inom 
hjälpmedelsområdet. I universitetets tre uppgifter ingår utbildning, forskning och 
samverkan med det omgivande samhället, och inom ramen för projektet Design för 
välbefinnande integreras dessa tre uppgifter. Vår tolkning av tredje uppgiften betyder att 
vi inte bara måste samverka med samhället genom att ”föra ut” forskningsresultat och 
informera om vår verksamhet – vi måste också göra vårt bästa för att involvera 
samhället i ett aktivt kunskapsbyggande, samt bidra till ett jämlikt samhälle på olika 
plan. Vidare är studentens roll intressant i sammanhanget. I utbildningen betraktas 
studenten oftast som en kund. Inom forskningen finns studenten sällan med. Slutligen 
sker samverkansuppgiften oftast mellan forskare och näringsliv/offentlig sektor. Ingen 
av de tre uppgifterna ger studenterna en jämlik roll, och detta är en av grundstenarna i 
såväl Design för välbefinnande som Luleå tekniska universitets satsning på Arenor 
(breda, tvärvetenskapliga kunskapsområden där studenter från flera olika områden 
samarbetar i gränsöverskridande projekt tillsammans med forskare och 
företag)…Området nya teknologier och funktionshinder lämpar sig mycket väl för 
samarbete mellan forskare och praktiker, och Design för välbefinnande är ett nytt 
initiativ som ligger helt i linje med Luleå tekniska universitets vision om ”Det skapande 
universitetet” – en mötesplats för integrerat kunskapsbyggande.” (s.4,5) 

 
Design för välbefinnande visar hur närstående Siriuskurs och drivhuskurs är. Design för 
välbefinnade ligger nära den preskriptiva drivhusmodellen genom sitt tydliga fokusområde som 
pekar mot en bransch samt sin tydliga integration mellan grundutbildning och forskning i 
samverkan med det omgivande samhället. Projektets globala dimension är också intressant, särskilt 
med tanke på vår regions näringslivsstruktur och geografiska läge. Drivhusmodellen pekar tydligt 
på entreprenörskap. Design för välbefinnande markerar samverkan med företag och organisationer 
som finns på stort avstånd. Detta utesluter givetvis inte en fokusering på entreprenörskap. 

Avhandlat problemområde och tillämpning av tolkningscirkeln 
Design för välbefinnande: Trots att Design för välbefinnande inte är ett drivhus uppvisar det stor 
samstämmighet med de flesta delar av den preskriptiva modellens beskrivning av drivhus. Den 
formella modellen betonar den affärsstyrda teknikutvecklingen på ett sätt som inte har en 
motsvarighet i Design för välbefinnande. Här betonas istället det demokratiska initiativet, i princip 
oberoende av ekonomiska värden. I praktiken står de dock varandra nära eftersom Design för 
välbefinnande betonar behovsstyrd teknikutveckling. Design för välbefinnande utgår dock inte från 
att det finns en köpstark marknad i bakgrunden. Verksamhetsrelaterad existerar inom flera områden 
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i anslutning till Design för välbefinnande. Verksamhetsrelaterade teori om villkoren 
produktutveckling existerar i projektet Design för välbefinnande. Verksamhet/praxis har startat 
hösten 2003. Verksamhet/praxis och informell modell uppvisar alltså samstämmighet med 
preskriptiv modell på flera punkter. Inom projektet tillämpas dock psykometriska test för indelning i 
roller, liknade de jag redovisat i sammanhang av UTVINDsprojekten.  

5.2.3 Fysisk lärmiljö anpassad för tvärfunktionell kunskapsbildning 
I bilaga 11 a/b återfinns planritningar över Siriuslaboratoriets nuvarande lokaler. Siriusprojekten 
och flera av drivhusprojekten genomförs i detta hus. Lokalerna är inte särskilt väl anpassade för ett 
tvärfunktionellt kunskapande i projektform. Därför har vi planerat en ombyggnation som bättre ska 
svara mot drivhusens och andra projektkursers behov. Planritningar över ombyggnationen återfinns 
i bilaga 12 a/b. Initiativet till lokalförnyelsen togs av den drivhusansvarig som Siriuslaboratoriet 
utsett. Han gjorde också de första skisserna och skötte förhandlingar mellan olika intressenter vid 
institutionen, fastighetsägaren samt universitets förvaltning. 
 
De smårum som framträder i stort antal på ritningarna i bilaga 11 (nuvarande form) används främst 
som kontorsrum av lärare/forskare och administratörer. De större rummen som syns i mitten av 
ritningen (av undervåningen) är klassrum. Tre av dem utgörs av så kallade gradängsalar. Längs ena 
långsidan framträder ett antal mycket stora utrymmen: Dessa utgör med vissa undantag 
institutionens laboratorier. Det finns mängder av rum jag inte nämnt.  
 
I bilaga 12 framträder byggnaden i den nya formen. Hjärtat i den nya miljön utgörs av en mötesplats 
med cafeteria. Mötesplatsen nyttjar två våningars takhöjd med ljusinsläpp från tak och från sida via 
montagehallen. På första våningen har ett stort antal projektlokaler (enligt modell P7, P 15) byggts. 
Dessa kommer att utrustas med kontorsinventarier som datorer, telefoner osv. Projektrummen är av 
två storlekar med plats för 7 respektive 15 deltagare. Väggen mellan mötesplatsen och 
montageverkstaden är glasad för att åskådliggöra den nyutveckling artefakter som ständigt pågår. 
Hand-, svets-  och modellverkstad används för fysisk framställning av prototyper. I närheten finns 
institutionens laborationslokaler och datorlabb. På övervåningen ligger konferensrum/lektionssalar 
samt ett antal projektrum.  
 
Vi för vissa diskussioner om att cafeterian skulle vara studentdriven och att studenterna därigenom 
skulle känna att de äger miljön. Genom att skapa arbetsplatser (projektrum) för studenterna vill att 
de ska ”flytta in” och känna samhörighet med miljön och anställda vid institutionen. Deras 
kompetens vill vi synliggöra genom att exponera de artefakter som framställs. Genom ett flexibelt 
bokningssystem för projektrum och laboratorier vill vi göra studenterna mer autonoma i sina 
lärprocesser. Som jag nämnt vill vi stimulera intrinsic motivation genom ökad samhörighet, 
främjande av autonomi och en ökad möjlighet till upplevelse av kompetens.    
 
Projektmiljön är överdimensionerad om man bara ser till institutionens behov. Det råder brist på 
projektarbetsplatser vid LTU. Tanken är att fler ska kunna nyttja dem. 

Avhandlat problemområde och tillämpning av tolkningscirkeln 
Fysisk lärmiljö anpassad för tvärfunktionell kunskapsbildning: Det vore önskvärt med en 
utbyggnad av den verksamhetsrelaterade teorin här. Preskriptiv modell existerar. Den formella 
modellen har inte påverkats av utvecklingen. Informell modell överensstämmer med preskriptiv 
modell. Verksamhet/praxis saknas än så länge. 

5.2.4 Utbildningen till Bilsystemingenjör 
Framtagningen av arenans kärnvärdesdokument, i bilaga 5a, skedde mot bakgrund av arenan 
upplevde ett tryck på sig att ta emot nya utgångar i utbildningen. Bland annat diskuterades 
bilsystem och brandingenjör som tänkbara utgångar. De utgångar som redan fanns i anslutning till 
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arenan var utvecklade från redan existerande programutbildningar. Via dessa fanns det till varje 
utgång en kompletterande ”ägare” inom universitetet. detta på grund av att ett program alltid 
sorterar under en institution där man tar ett utbildningsansvar. Med helt nya utgångar framstod det 
först som att arenan måste ta hela detta ansvar. Vi var rädda för att vi inte skulle kunna ge studenter 
inom dessa utgångar en identitet som svarar mot bilsystem, brandmannaskap och dylikt. Då 
uppkommer tanken att en utgång måste ha två ägare. Arenan är den ena parten och en institution 
eller annan enhet vid universitetet är den andra. Genom dokumentet ”Arena itfs 
kärnvärden/etablering av utgångar” regleras ansvaret mellan dessa ägare. I korthet kan man säga att 
arenan ansvarar för det övergripande studentansvaret, den arenaspecifika kursen och etablering och 
drift av drivhus på en organisatorisk nivå. Hit hör utarbetandet av riktlinjer för drivhusverksamhet, 
samt efterlevandet av att de följs och utvecklas. Den andra ägarens ansvar är stort. Dessa måste 
aktivt sörja för att den omtalade identiteten byggs upp genom de kurser som står utanför arenans 
ansvar, men ingår i utgången. Denna ägare måste också agera för att projekt genomförs där det finns 
en naturlig plats för dessa studenter. Saknas drivhus med den inriktningen måste ägaren ta ett ansvar 
tillsammans med arenan för att starta ett nytt. I bilaga 7 har jag lagt in en broschyr som beskriver 
utgången mot Bilsystem. När denna utgång tillkom användes detta kärnvärdesdokument. Den andre 
ägaren är Siriuslaboratoriet. Den institutionen tog ett aktivt ansvar i rekryteringen av studenter. Det 
är mot den bakgrunden som broschyren utvecklades. Resultatet var att många studenter som annars 
inte skulle ha hittat in på arenan nu antogs. Broschyren vänder sig direkt till de som är intresserade 
av bilar. Från arenans sida planerar vi att stimulera övriga ”ägare” att ta fram liknande material för 
rekrytering. 
 
Bilsystemingenjör är en intressant utgång av stort regionalt intresse. Bakgrunden till att 
utbildningen utvecklats är den biltestverksamhet som förekommer i kommunerna Arvidsjaur och 
Arjeplog. Verksamheten har vuxit kraftigt men är samtidigt säsongsbetonad vilket leder till 
arbetsmarknadsmässiga problem. Branschen och kommunen vill höja kompetensen i företagen 
bland annat för att dessa ska kunna ta ett större ansvar i produktutvecklingsprocessen kring bilarna. 
Under utbildningen är det tänkt att studenterna i drivhusform ska arbeta med skarpa 
utvecklingsprojekt som är direkt kopplade till biltestverksamheten på dessa orter. Inom 
biltestverksamheten är man medveten om att förutsättningen för att man ska kunna ta del av dessa 
studenter när de är färdiga är att dessa aktivt lärt känna verksamheten på ett nära sätt under sin 
studietid. Detta ställer krav på drivhusen att kunna utföra projekt som är delade mellan två och 
kanske tre på stort geografiskt avstånd. Dessutom behöver man kunna bedriva projekt där vissa 
aktörer går i utbildning och andra befinner sig i arbetslivet. Genom de sju år som Siriuskursen 
hållits har Siriuslaboratoriet byggt upp en stor kompetens inom produktutveckling med fokus på 
bilindustrin. Avdelningen för datorstödd maskinkonstruktion har spelat en huvudroll i detta 
sammanhang. Vid denna avdelning bedriver man också ledande forskning om distribuerat 
ingenjörsarbete med fokus på att stödja samarbete mellan spridda utvecklingsteam med olika 
kompetensområden. Bland annat förekommer just projekt där man kopplar ihop team som är 
lokaliserade inom bilföretag i södra Sverige med team som är lokaliserade på ovan nämnda orter 
inom biltestverksamheten. De drivhusprojekt som kommer att ta form i anslutning till biltest 
kommer att driva på utvecklingen av projektplattform för drivhus. Hur väl vi tillsammans med 
biltestarföretagen lyckas utveckla och implementera nya former för distansarbete har stor betydelse 
för vilken del dessa företag kan ta i en produktutvecklingsprocess. 

Avhandlat problemområde och tillämpning av tolkningscirkeln 
Utbildningen till Bilsystemingenjör: Det vore önskvärt med en utbyggnad av den 
verksamhetsrelaterade teorin särskilt avseende villkoren för distribuerade drivhusprojekt. Kunskap 
om distribuerat arbete finns dock i de verksamheter som kommer att ha hand om projekten. 
Preskriptiv modell existerar mest i önskeform. Konkreta handlingsplaner saknas i preskriptiv 
modell fast finns i den ansvarstagande verksamheten. Den formella modellen behöver utvecklas. 
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Mest kunskap finns i dag i den informella modellen. Ett utbyte behöver alltså komma 
tillstånd.Verksamhet/praxis har startat hösten 2003. 

5.2.5 Yrkesutbildning till Prototyptekniker. 
En stor del av Siriuslaboratoriets forskning bedrivs i anslutning till produktutveckling. Genom 
Siriuskursen genomförs ett antal produktutvecklingsprojekt i praktisk form. Här förekommer en hel 
del prototyptillverkning. Vissa civilingenjörsstudenter lägger ned en väsentlig del av sin projekttid 
på praktiskt arbete såsom svetsning, hantering av verktygsmaskiner och dylikt. Lärprocesserna är 
kanske inte optimala för en civilingenjörsstudent med tanke på val av studieinriktning. Jag tror att 
det vore bättre om dessa studenter lärde sig samarbeta med studenter som har en praktisk 
studieinriktning. Bägge grupperna skulle kunna utvecklas genom att föra en dialog i 
utvecklingsinriktade projekt. Om de ingick i samma projekt kan man förvänta att de skulle utveckla 
en förtrogenhet med varandras områden. De skulle alltså utveckla en dialogkompetens och upprätta 
kompetenta relationer. Problemet är att vi saknar denna praktikergrupp i systemet. Detta var 
upprinnelsen till att jag och en kollega skrev ett förslag om inrättande av en 
prototypteknikerutbildning. Utbildningen är planerad att starta hösten 2004. Denna grupp skulle i 
framtiden kunna delta i drivhusprojekt med profilen ”prototyptekniker”. Vid framtida 
företagsavknoppningar från drivhusen skulle man ha tillgång till både teoretiker och praktiker.  
 
I nuvarande form är utbildningen tvåårig: Studenterna väljer antingen ett spår mot prototyptekniker 
eller mot verktygstekniker. Johansson, Charlotta (2003) har arbetat vidare med förslaget i en 
förstudie, som till delar bygger på den ursprungliga texten. Förstudien har lämnats till 
fakultetsnämnderna. Jag har klippt ut de delar som har ett närmare samröre med realiseringen av 
drivhusmodellen:  
 
”Detta är en teknikerutbildning med inriktning mot prototypframtagning verktygsteknik…Dagens 
konstruktörer och produktionsberedare arbetar alltmer med datorstöd (CAD, CAM) vilket gör att 
deras fokus flyttas från framställning av fysiska till virtuella prototyper. Industridesignern gör 
visserligen fysiska modeller men de fyller andra behov än de prototyperna skulle göra. En viktig 
funktion med industridesignerns modeller är att utforska gränssnittet mellan människa och maskin. 
Prototypteknikerns modell rör sig i analogi med detta exempel mer i gränssnittet mellan 
konstruktion och tillverkning. Denna prototyp kommer också att vara närmare den färdiga 
produkten. Det vill säga att man kommer att använda rätt material eller material med närliggande 
egenskaper. Detta öppnar naturligtvis för en möjlighet till mer noggranna tester t.ex. tillsammans 
med tänkta konsumentgrupper, eller mer laboratorienära tester. Dessa tester kunde ges en tidig 
påverkan på produktframställningsprocessen…Prototyp- och verktygsteknikern måste vara något av 
en generalist vad gäller nyttjande av maskinpark. Han eller hon måste kunna fatta egna beslut om 
mest rationell tillverkning i varje enskilt fall. Detta blir särkilt viktigt eftersom konstruktiva och 
produktionstekniska processer är tidsmässigt sammanbundna i den integrerade 
produktutvecklingen. Dessa tekniker måste ofta gå in i denna process med ofullständiga 
konstruktiva och produktionstekniska underlag. 

Entreprenörskap 
Omfattningen av nyföretagande baserat på verksamhet inom Luleå tekniska universitet är mycket 
lågt. Man säger att vi utbildar löntagare i stället för entreprenörer. En avgörande orsak till detta är 
att innehållet i vår utbildning i stor utsträckning baseras på den utbildning som ges vid de äldre 
tekniska högskolorna, vilket i sin tur baseras på de stora industriföretagens behov…Vår ambition är 
nu att öka entreprenörskapet inom universitet. Siriuslaboratoriet skall erbjuda utbildning inom 
produktutveckling som bedrivs i nära samverkan med svensk industri. Inom utbildningen skall våra 
studenter genomföra kompletta produktutvecklingsprojekt. Närheten till industrin och marknaden 
kommer att medföra ökad insikt i entreprenörskap och möjligheterna till eget företagande. 
Yrkesutbildningen inom prototyp- och verktygsteknik är en värdefull del av den totala satsningen 
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inom produktutveckling. Den kommer att medför att vi kan erbjuda resurser i form av studenter och 
personal som kan genomföra hela produktutvecklingskedjan. 
 
Utbildningen kommer att integrera teori med praktik. Praktiken kan förläggas till företag, men kan 
även genomföras som en del av våra aktuella utbildnings- och forskningsprojekt inom 
produktutveckling. En tanke är att tekniker bör bli förtrogen med stoffet i de tillämpningskurser 
som redan ges vid LTU, men att nivån för teknikern inte i alla avseenden har samma teoretiska djup 
som för de som läser till tex. civilingenjör. Inriktningen ges istället en mer praktisk prägel. Inom 
ramen för praktik kan vi tänka oss en form av mästarlärande där mästarna utgörs av universitetets 
anställda tekniker och tekniker ute på företag. 

Samarbete med företag 
Samarbetspartners skulle kunna vara tex. Svensk verktygsteknik, Evonet med Ferruform i spetsen, 
APC mfl. Dessa företag har direkt nytta av utbildningen och skulle också kunna bidra med lärar- 
och expertkompetens. Då Ferruforms eventuella övertagande av centralverkstan blir verklighet så 
har vi en lämplig samarbetspartner i direkt anslutning till våra laborationslokaler (den nya 
mötesplatsen i Siriuslaboratoriet: min anm.). Detta skulle kunna bli en lämplig praktikplats i 
utbildningen.  

Koppling till arenor och det skapande universitetet 
Delar av utbildningen kan kanske integreras med drivhusprojekten om en särskild roll för 
prototypteknikern i gruppen kan beskrivas. Detta passar väl in i arenatanken. Det är kanske möjligt 
att längre fram ha yrkeshögskoleexamen med inriktning prototyp- och verktygstekniker som en 
möjlig utgång i tex. arena innovativ teknik och företagande.” (s.1-8) 

Avhandlat problemområde och tillämpning av tolkningscirkeln 
Yrkesutbildning till Prototyptekniker: Viss verksamhetsrelaterad teori existerar. Utbildningen 
och dess möjliga relation till drivhusverksamheten är dokumenterad i den preskriptiva modellen. 
Eventuell överföring till formell modell ligger troligen relativt långt fram i tiden. Informellmodell 
och verksamhet/praxis saknas. Verksamhet startar troligen hösten 2004. 

5.3 Avslutande reflektion av kapitel 5 
Det är troligt att flera av de ovanstående 38 problemområden som jag behandlat i kapitlet kommer 
att ha stor betydelse i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det är också troligt att flera nya 
problemområden kommer uppstå i det fortsatta utvecklingsarbetet. Men utvecklingen av nya 
problemområden kommer nog inte att ske enligt det nära nog explosionsartade förlopp som varit 
fallet under verksamhetens första år. Behandlade problemområden bör kunna reduceras till ett fåtal 
teman. Två tänkbara teman är: drivhusmodellen som pedagogisk modell och arenan som realisering 
av teknikstyrd affärsutveckling. En andra variant är att organisera diskuterade problemområden 
efter: handledning och examination. En tredje är fysisk och virtuell lärmiljö. Hur man än väljer att 
tematisera materialet kommer sannolikt vissa problemområden att hamna i flera teman. 
 
I det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet behöver kanske inte modell och verksamhet/praxis 
följas på samma kronologiska och helhetsbaserade sätt som genomförts i denna inledande studie. 
Den fortsatta studien torde kunna koncentreras till en eller två avgränsade teman som är av särskild 
betydelse för projektets praktiska måluppfyllelse, dvs. att utveckla och implementera en modell för 
integration av utbildning, forskning och samverkan som leder till en förbättrad praktik vid 
universitet och högskola. Min bedömning är därför att en tematisering och renodling bör 
genomföras som fas ett i det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet samt att detta bör följas av 
en värdering av temans och problemområdens betydelse för det praktiska utfallet. 
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6. Diskussion av metod 
I detta kapitel undersöker jag hur den verksamhetsintegrerade ansatsen förhåller sig till olika former 
av aktionsforskning samt hur ansatsen förhåller sig till hermeneutiken. Jag inleder med att beskriva 
hur aktionsforskningen utvecklats samt hur man kan se på dess olika spår. 

Från aktionsforskning till deltagarorienterad forskning 
Kurt Lewin betraktas som aktionsforskningens pionjär och har påverkat såväl metoder som 
fokuserade forskningsområden. Under 40-talet genomförde han sociala studier bland utsatta grupper 
i 40-talets USA. Med syftet att hjälpa praktiker försökte han utveckla ett sätt att forska som skulle 
präglas av närhet istället för distans. Med värderingar som: att verka för ett bättre samhälle, bättre 
arbetsliv möter vi en motbild till ”forskning som värderingsfri”. Han myntade uttrycket ”inget är så 
praktiskt som en god teori” för att markera forskningens möjlighet att spela en aktiv roll i det 
praktiska livet. Idén är att kunskapsutveckling och social förändring hör ihop. De som berörs av 
förändringen bör involveras i forskningsprocessen redan från början. Forskaren/forskarna sitter inne 
med kunskaper (eller har möjlighet att skaffa sig sådan) som bör användas för att uppnå social 
förändring/förbättring.  
 
Lewin menade att forskaren kan (eller bör) ta på sig uppdrag inom: rådgivning angående olika 
handlingsalternativ, utvärdering, försöksledning med praktiker samt självständigt utföra forskning 
med långsiktiga perspektiv. Lewin för in modeller för hur samverkan mellan praktiker och forskare 
bör organiseras. Dessa modeller utgör tidiga varianter av dagens rika flora av aktionscirklar och 
aktionsspiraler. Att Lewins modell för aktionsforskning har kritiserats utifrån mer traditionell 
forskning är kanske självklart, bland annat på grund av närhetsprincipen. Hur ska forskare kunna 
förhålla sig objektiv? Ansatsen har emellertid också kritiserats av de som delar Lewins 
grundvärdering om att forskningen bör ta på sig uppgiften att verka för en bättre värld. Kritiken går 
ut på att Lewins modell, sina goda intentioner till trots, leder till ett övergrepp på praktiken. 
Forskaren har problemformuleringsföreträde gent emot praktikern (angående val av 
problemställning) och har dessutom ett företräde framför praktikern att tolka och förstå 
förändringsprocessen. Problemet fördjupas av att forskaren har en direkt inverkan på praktikernas 
agerande. Ansatsen öppnar för en forskning där praktikerna kan känna sig exploaterade genom att 
de är både kontrollerade och beforskade. Se t.ex. Westlander (1999), Starrin och Forsberg (1997) 
för kortfattade och översiktliga redogörelser kring aktionsforskning. 
 
Deltagarbaserad forskning (på engelska: Participatory Action Research) tar sin avstamp i den sneda 
maktbalansen mellan forskare och praktiker i den ursprungliga aktionsforskningen. Lösningen blir 
att involvera praktikerna som jämlikar i kunskapsprocessen. Modellen föreskriver att: alla ska 
forska. Man kan se detta som en demokratisering av forskningsprocessen. Graden av deltagande 
och villkoren för deltagande i forskningsprocessen bestämmer vilken form av deltagarbaserad 
forskning som är fallet. Starrin menar med hänvisning till Brown och Tandon att aktionsforskning 
och deltagarbaserad forskning är att betrakta som skilda fält, därför att aktionsforskning är 
systeminriktad (företaget, organisationen etc.) medan den deltagarbaserade forskningen är 
klientinriktad. I det senare fallet belönas klientgruppen före systemet. Enligt mitt perspektiv är 
förskjutningen från aktionsforskning till deltagarbaserad forskning mer att betrakta som en 
normalvetenskaplig förändring inom paradigmet snarare än en sorts revolution som markerar att 
något helt nytt fötts. Att man uttalar sig så kraftigt kan ha att göra med att paradigmet i sig självt har 
blivit utsatt för stark kritik från andra vetenskapliga grenar. Ett sätt att lösa problemet är att avisa 
det som kritiserats. Enligt (Starrin, Forsberg, 1997) ser vi idag tre huvudinriktningar inom den 
deltagarbaserade forskningen: den pragmatiska, den ideologiskt och politiskt orienterade samt den 
feministiska grenen.  
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Den nyttoorienterade, pragmatiska, grenen är den gren som står närmast Lewins ursprungliga 
modell. William Foote Whyte, en förgrundsgestalt inom inriktningen, står som redaktör för boken 
Participatory action research (Whyte red., 1991). Boken ses allmänt som en programförklaring av 
ansatsen. Enligt Whyte bör den deltagarbaserade forskningen ses som en alternativ metod för 
organisationer att lösa problem i verksamheten. Enligt expertmodellen, som annars är vanligt 
förekommande när man vill lösa komplicerade problem i en organisation, anlitas så kallade erfarna 
forskare som problemlösare. Problemet med expertmodellen är att framgången i organisationella 
förändringar inte enbart är beroende av vilka beslut som fattas. Den är också beroende av vilken 
social process som utvecklas, vilka lärprocesser som utvecklas osv. Whyte betonar vikten av att 
forskarens facilitatorroll i processen. Som facilitator bör forskare agera för att skapa jämlika villkor 
som får de inblandade aktörerna att känna sig delaktiga. Aktörerna har en viktig funktion i att 
kontrollera och tolka fakta, samt att värdera de olika handlingsalternativen. När jag läser mellan 
raderna så framträder bilden av forskaren som en slags processoperatör. Kunskapen vilar främst hos 
aktörerna. Genom att skapa gynnsamma villkor för processen skapas god kunskap som sedan av 
forskaren kan tappas upp, buteljeras och levereras till omvärlden. Som mottagare står både forskare 
och praktiker. 
 
Den ideologiska och politiskt orienterade grenen bygger främst på erfarenheter från olika 
utvecklingsprojekt i tredjevärlden. Inom denna gren är en central tanke att medvetandegöra 
människor om deras egen situation, vilka krafter som verkar kring den för att underlätta en 
emancipering. Här är inflytandet tydligt från Freire (1973/1975) och Orlando Fals-Borda och 
Rahman (1991). Se Starrin och Forsberg (1997) för en översikt. 
 
Inom den feministiska grenen som är på stark frammarsch accentueras idén att forskaren bör 
utveckla metoder som stödjer kunskapsutvecklingen bland de människor som berörs av 
forskningen. Alla berörda bör bjudas in som medspelare i forskningen. Man vänder sig mot den 
traditionella forskningens subjekt (forskaren)– objekts (den beforskade) – relation. Även den som 
studeras bör betraktas som ett subjekt. Man tar fasta på moderns förhållande till barnet, där barnet 
varken ses objekt eller något som tillhör det egna subjektet. Istället har vi att göra med en subjekt - 
till – subjekt - relation Att separera forskare och beforskade leder enligt förespråkarna inte till valid 
kunskap. Den feministiska gerenen handlar dock inte bara om att involvera beforskade i 
forskningsprocessen utan också om att forskare från olika traditioner byter perspektiv med 
varandra, att man som forskare bör våga lämna de hierarkiska strukturer som styr den etablerade 
forskningen. Se Starrin och Forsberg (1997) för en översikt eller Maguire, Patricia (1987/2000) för 
en fördjupning. 
 
Starrin och Forsberg menar att det inte finns någon absolut modell för deltagarbaserad forskning 
men anger sex grundläggande principer man tycks vara eniga om inom fältet:  
 

” 
1. Det är viktigt att forskning bedrivs på ett sådant sätt att vanliga människor kan 

deltaga i hela forskningsprocessen från formulerandet av frågeställningar till analys 
och diskussion om hur resultaten kan användas. 

2. Målsättningen med forskningen bör vara att den för med sig direkta och positiva 
effekter för de organisationer, grupper och individer som på ett eller annat sätt 
involveras. 

3. Kunskap är något som fördjupas och berikas samt görs mer socialt när det skapas 
kollektivt – tillsammans med människor i grupp. 

4. Deltagarbaserad forskning använder sig inte av nya metoder utan endast av ny 
strategi. Den kan använda sig av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. 

5. Det finns stora likheter mellan forskning och folkbildning. De är ofta aspekter av 
samma process – när de är inriktade mot handling.” (s. 42-43) 
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Vidare menar S & F att det idealt inte existerar murar mellan forskare och andra deltagare. Forskare 
och praktiker möts i dialog och gemensam handling vilket berikar förståelsen om det som 
undersöks. Graden av deltagande kan allmänt sett variera från att informera deltagarna om vilken 
kunskap som producerats till att uppmuntra deltagarna att genomföra hela forskningsprocessen. 
Vissa hävdar att det endast är det senare som kan räknas som deltagarbaserad forskning. I det fallet 
är forskaren bara en av de övriga deltagarna. Starrin och Forsberg summerar den deltagarbaserade 
ansatsen med följande ord:  
 

”Deltagarbaserad forskning kan medverka till en kunskapsprocess i vilken forskare och 
övriga deltagare möts i en ständigt pågående dialog. När så sker skapas, enligt vår 
mening, goda förutsättningar för en ökad autenticitet som gör att mer relevanta frågor 
kan ställas, rimligare fokuseringar göras och mer realistiska och acceptabla 
interventionsstrategier kan utvecklas.” (s. 49) 

Fokusering av framtidsmål istället för problem. 
Babüroglu och Ravn (1992) gör en ansats att skapa en logik kring vilken typ av kunskap som 
aktionsforskning respektive traditionell forskning inom socialvetenskap och organisationsvetenskap 
bör producera. De menar att aktionsforskarna på området vanligtvis fokuserar på aktuella problem 
som ofta upplevs som akuta i en verksamhet. När de väl identifierat ett problem analyserar de 
orsakssambanden bakom. Därefter koncentreras ansträngningarna till att anpassa systemet 
(verksamhetens organisation, rutiner osv.) så att problemen inte uppträder. Detta förfaringssätt leder 
till kortsiktiga lösningar, anpassade till givna omständigheter. Hur bör man då göra istället? 
Babüroglu och Ravn menar att man bör ta den önskade framtida situationen som utgångspunkt 
istället för att utgå från dagens problemen. När man väl insett att problemen inte kan lösas separat 
från varandra (alla måste dela denna uppfattning) bör man fundera på att återskapa systemet på ett 
holistiskt sätt så att problemen troligen inte uppträder. Här följer en fas där de som arbetar i 
organisationen preciserar önskvärda betingelser i systemet. B & R kallar denna fas för idealized 
design (jag översätter till ”idealiserad design”). Från vaga idéer arbetar man efterhand mot en allt 
högre grad av precisering gällande mål och medel för förändringen. En förutsättning för att lyckas 
med projektet är att man lyckas i fasen normative planning (jag översätter till ”normnativ 
planering”). Fasen syftar till att uppnå consensus kring valda framtidsvillkor. Den önskade 
framtiden utgör en så kallad future theory (jag översätter till ”framtidsteori”). De definierar 
framtidsteori på följande sätt:  

 
“A futures theory provides explanation, not by describing a supposedly given and 
objective present state of the world, but by identifying desirable futures and the means 
for their realizations. It explains not what things there are in the world and how they are 
related, but what things there ought to be and how they may be brought about.” (s. 27) 

 
Inblandade i projektet har ett gemensamt ansvar för hur projektet lyckas. Forskaren medverkar i alla 
faser och har ett speciellt ansvar för att dokumentera processen. Data hämtas ur 
implementeringsarbetet. Därur har forskaren möjlighet att extrahera en bild av handlingsmönster 
samt hur dessa påverkar utfallet. Det är dock de som är berörda av förändringen som bör göra 
utvärderingen. Forskarna förklarar det genom ett epistemologiskt och ontologiskt resonemang där 
de ansluter sig till en socialkonstruktivistisk ståndpunkt. De resonerar så här: verkligheten 
konstrueras genom människors interaktion med varandra. I skapandet och återskapandet av 
verkligheten blandas därför olika människors kunskaper och värderingar. När vi förstår verkligheten 
gör vi det utifrån vår egen kunskap och våra egna värderingar. Ingen objektiv verklighet, skild från 
människors uppfattning av den, kan därmed existera. Verkligheten är sådan vi uppfattar den var och 
en för oss själva. Att utvärdera den nya verkligheten förutsätter därför att alla inblandade säger sin 
mening om hur de uppfattar det nya i relation till det gamla. Forskaren har dock ett särskilt ansvar 
för att stimulera kritiskt tänkande för att undvika att man klappar varandra på ryggen i 
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utvärderingen. Generalisering uppnås genom att forskaren försöker implementera resultaten i andra 
liknande organisationer. 

Aktionsforskning och rigorösitet 
Donald A Schöns (1983/2000, 1987) böcker The reflective practitioner respektive Educating the 
reflective practitioner har haft och har fortfarande ett stort inflytande på förståelse av relationen 
mellan handling och reflektion. Det märks tydligt i citeringsstatistiken. Förhållandet tycks gälla 
generellt för forskning om handling och reflektion men speciellt för aktionsforskning. Schön inleder 
första kapitlet i Educating the reflective practitioner med följande ord: 
 

“In varied topography of professional practice, there is a high, hard ground overlooking 
a swamp. On the high ground, manageable problems lend themselves to solution 
through the application of research-based theory and technique. In the swampy lowland, 
messy, confusing problems defy technical solutions. The irony of this situation is that 
the problems of the high ground tend to be relatively unimportant to individuals or 
society at large, however great their technical interest may be, while in the swamp lie 
the problems of greatest human concern. The practitioner must chose. Shall he remain 
on the high ground where he can solve relatively unimportant problems according to 
prevailing standards of rigor, or shall he descend to the swamp of important problems 
and nonrigorous inquiry?” (Schön, 1987, s.3) 

 
Eftersom böckerna om den reflekterande praktikern ofta kom att tolkas i sammanhang av 
aktionsforskning, så uppfattades det som att Schön öppnade aktionsforskningen för icke-rigorös 
forskning. Det finns idag en utbredd uppfattning bland olika aktionsforskare att ”dålig” forskning 
månglats ut under rubriken aktionsforskning då den inte svarat upp mot kvalitetskriterierna för 
annan forskning. Det stämmer nog att det förhåller sig så. Det finns därför en motreaktion inom 
aktionsforskningen där man vill visa att den är lika rigorös som annan forskning. Som jag ser det 
har detta lett till en olycklig låsning vid perspektiv som ligger positivismen nära. Teorier ska testas 
som hypoteser med hjälp av väldefinierade aktionscirklar, som inte får rubbas förrän man gått ett 
helt varv. Ändrar man på förutsättningarna medan hypotesen testas spolieras möjligheterna till en 
”objektiv bedömning”. Exempel på detta synsätt finner vi t.ex. hos Kemmis och Mc Taggart (1998) 
som tillhandahåller aktionsforskningen med raffinerade organisatoriska modeller som bör följas till 
punkt och pricka.  
 
Eftersom den ursprungliga idén från min sida var att utveckla drivhusen som del av ett 
aktionsforskningsprojekt så är det rimligt att pröva logiken i ovanstående tänkande. Antag därför att 
detta projekt följde en positivistisk logik20. En rationell målsättning med forskningsprojektet skulle 
då vara att göra en utvärdering av hur väl den implementerade modellen motsvarar uppställda 
förväntningar. Det skulle då också vara rationellt att försöka ge ett mått på hur ”bra” 
drivhusmodellen är i förhållande till andra modeller (för organisering av utbildning, forskning och 
samverkan). Utifrån detta perspektiv kunde drivhusmodellen betraktas som falsifierbar hypotes. 
Med grund i hypotesen kunde sedan relevanta testimplikationer utvecklas (Hempel,1969). 
Hypotesen skulle vara att GLC-modellen i operationaliserad och utvecklad form leder till ett 
förbättra utförandet av universitets tre uppgifter. Vid implementering och drift inträffar ett antal 
”critical incidents” (ungefär kritiska problem som uppstår i verksamheten). Hur väl vi löser dessa 
problem är avgörande för det praktiska utfallet av implementeringen, vilket ger en återverkan på 
modellen. Vi behöver alltså inte på syntetisk väg utveckla testimplikationer. Genom att explicitgöra 
”critical incidents”21 och (i dialog) utveckla kompletterande handlingsplaner som omsätts i 
praktiken samt utvärderas, har vi en kontinuerlig behandling av relevanta testimplikationer. 

                                                 
20 Denna utredning kan kanske kännas obsolet för vissa läsare. Jag vill dock påminna om att denna uppsats läggs fram 
inom ett tekniskt ämne, där en positivistisk ansats i många sammanhang är relevant. 
21  
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Hypotesen är dock inte stabil. Det sker ständigt en utveckling av ad.hoc.-hypoteser 22som smälter in 
i GLC och förändrar dess innehåll. När Hempel (1969) diskuterar testimplikation sker det utifrån ett 
synsätt nära positivismen. Forskningens objekt befinner sig utanför forskaren själv och 
forskningsförsöken är möjligt att helt kontrollera. När Hempel resonerar kring testimplikation tar 
han det klassiska exemplet kring den läkare (Semmelweise) som på 1800-talet försöker lösa 
problemen kring det relativt sett höga antalet insjuknande i ”barnsängsfeber” vid sjukhuset där han 
arbetar. Problemet att mödrarna dör i barnsäng säger honom inget om vad som bör mätas. Det gör 
endast de testimplikationer som följer av de hypoteser som Semmelweise uppställer. En av 
hypoteserna är att prästen som ständigt tillkallas för att ge sista smörjelsen åt de döende genom sin 
uppenbarelse, likt en olyckskorp, skrämmer upp de nyblivna och utmattade mödrarna så att de 
insjuknar och slutligen dör. Hypotesen är alltså att prästen och de upprepade dödsfallen bildat en 
ond cirkel. För att testa hypotesen bör prästens rutiner förändras. Relevant datainsamling följer 
sedan av den nya situation som uppstår. Semmelweise genomförde tester som i nutida sammanhang 
skulle anses oetiska, trots att uppsåtet var gott i sig. Det skulle vara omöjligt att anta liknande 
förfaringssätt kring implementeringen av GLC. Det skulle dessutom vara omöjligt att variera en 
variabel i taget osv. Utveckling av Arena itf och drivhus inkluderar för tillfället kanske ca 150 
personer på ett relativt nära sätt. Utvecklingsarbetet sker som en del av vardagen för flera av dessa 
personer. Det skulle upplevas konstlat att låta arbetet styras av ständiga hypotesprövningar. 
Dessutom skulle det krävas att jag skulle förhålla mig helt objektiv till den modell som jag själv har 
en stor del i.  
 
Jag väljer att inte ställa frågan huruvida drivhusmodellen i implementerad form leder till ett 
förbättrat lärande, förbättrad kunskapsproduktion osv. Tidigare forskning om pedagogiska modeller 
visar att den typen av utvärderande frågor är ytterst svåra att besvara, även för forskare som har 
”distans” till fenomenet. Ett exempel på det är Rahimis avhandling Problem-based and 
conventional medical education from a student perspective (1995) som innehåller en jämförande 
studie mellan en läkarutbildning enligt PBL-variant (i Linköping) och en mer traditionell variant (i 
Göteborg). Det visade sig svårt att sätta fingret på vilka olika sorts kunskap respektive utbildning 
resulterade i.23 Alltså går det inte att utifrån studien sluta sig till vilken av de två utbildningarna som 
är den mer lämpliga. Den erfarenheten har jag tagit med mig in i denna studie. Jag har dock för 
avsikt att beskriva det förändrade lärandet. Det följer som en konsekvens av att modellen måste 
korrespondera mot praxis. Men jag har inte för avsikt att utvärdera den i egentlig mening. Före jag 
tillbakavisade den utvärderande inriktningen gnagde det hela tiden i bakhuvudet att: ”ingen vill 
döda sin egen baby”, samt att de teorier som jag utvecklar i anslutning till modellen är 
självbekräftande. Med det senare menar jag att det är klart att om jag frågar arenans koordinatorer 
eller drivhusansvariga om deras syn på t.ex. lärande så är det troligt att de svarar med mina ord, 
eftersom jag ofta talat om lärande utifrån modellens terminologi. Detta kan därför inte tas som ett 
bekräftande av teorierna i sig. Av framförda skäl tillbakavisar jag en positivistisk ansats.  
 
I den verksamhet vi har integrerat detta forskningsprojekt (om drivhusmodellen) vill man inte låta 
verksamheten styras av på förhand fastslagna scheman. När vi diskuterat frågan har flera personer 
sett det som ett hinder, som skulle hämma kreativiteten. Utveckling av arena och drivhus är 
dessutom en så komplex verksamhet att vi skulle behöva en hel administration för att hantera alla 
organisatoriska scheman. När man kommer på en förbättring vill man implementera den så snart 
som möjligt, inte vänta tills processen löpt ett varv och utvärderats.  
 
Aktionsforskningsfältet definierar sig genom att kritisera annan forskning. En vanlig kritik man 
riktar mot viss traditionell forskning är att man tvingar teori på praktik. Se t.ex. Elliot (1991), 
Zeichner (1993), Gummesson (1985, 2000) eller Gay (1998). Jag ser en parallell i användningen av 
                                                 
22 Enligt falsifikationsteorin är införandet av ad.hoc. hypoteser otillåtet. 
23 Linköpingsstudenterna tycktes emellertid ha lite lättare att finna sig tillrätta i arbetslivet. 
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aktionscirklarna. När de används tvingar man på praktiken ett visst arbetssätt som i värsta fall 
medför att det man vill studera upphör att existera. Jag anser att forskningen bör anpassa sig till 
verksamhetens förutsättningar. Det finns alltid sätt att explicitgöra kunskap. Det är bara lite olika 
svårt. Att forskningens faser inte blir lika rigorösa innebär inte att man ska undvika att studera 
fenomenet i fråga. En anekdot som brukar refereras i detta sammanhang lyder på ett ungefär: En 
kvinna tappar sina nycklar på vägen hem från krogen en mörk augustikväll. Väl hemkommen inser 
hon vad som hänt, och börjar gå tillbaka i riktning mot krogen. Hon stannar upp vid första 
gatlyktan, faller på knä och letar metodiskt över hela den ljusbelysta ytan. Agerar kvinnan på ett 
rationellt sätt? Kanske hade kvinnan kunnat bryta en lövruska från någon buske, och släpat den efter 
sig i hopp om att nycklarna kanske skulle träffas av grenen, och bringas i rörelse mot marken för att 
då avge ett identifierbart ljud. Denna metod bör betraktas som mindre rigorös, ändå bedömer jag att 
den har större möjlighet till framgång än kvinnas metod. I första fallet skulle kvinnan emellertid i 
efterhand tämligen exakt kunna uttala sig om var hon letat. I det andra fallet skulle den sökande inte 
kunnat svara på var exakt denne hade letat, inte heller var den eventuellt upphittade nyckel legat. 
Analogin med forskares ”kloka” val av valforskningsområden som är tydligt avgränsade är kanske 
uppenbar. Ändå är det så vi oftast agerar inom forskningen. Om man vill beakta helheten måste man 
kanske släppa en smula på rigorösiteten. 

Hur förhåller sig den verksamhetsintegrerade ansatsen till aktionsforskning? 
Inledningsvis ville jag att projektet skulle bedrivas i deltagarbaserad form. Jag hade många idéer om 
att forskning och kunskapsbildning skulle ske på jämlika villkor. Det har jag fortfarande men min 
slutsats är inte att alla aktörer som har med en forskningsprocess behöver forska, och forska på 
samma villkor. Jag utgår inte längre från att alla människor är lika, har samma behov och måste 
agera på samma sätt för att forskningsprojektet ska vara rättvist. Nu är min utgångspunkt att vi alla 
deltar med det vi kan. De flesta gör olika saker, ibland gör vi gemensamma saker för att vi vill 
vinna en gemensam erfarenhet, eller för att idégenereringen förbättras. Situation och verksamhetens 
behov bestämmer vad jag gör likväl som vad andra gör. Jag kallar detta för att vara engagerad i en 
tvärfunktionell kunskapsbildning. Med tvärfunktionellt, istället för tvärvetenskapligt, menar jag att 
personer från olika områden bidrar till kunskapsutvecklingen utan att nödvändigtvis agera utifrån ett 
specifikt vetenskapligt fält. 
  
Jag går dock tillbaka en smula och betraktar den ursprungliga ambitionen. Mitt övergripande mål 
var att bygga en reflektiv praktik som skulle ha funktionen att utveckla professionella roller, 
utveckla praxis och bidra till det teoretiska fältet på ett sätt som förband den med praxis. Samma 
vision kan vi möta hos t.ex. Weseley (2001). För att bygga en reflektiv praktik behövs en facilitator. 
Jag ställde mig frågan: skulle jag kunna fungera som facilitator? Enligt Rowan (2001) är det 
facilitatorns ansvar att stimulera till dialog kring djupa, personliga etiska frågor för att undvika 
hemska misstag. Dialogen måste hållas kritisk annars riskerar man att facilitera en process där en 
dålig praktik rättfärdigar sig genom att applådera varandras insatser. Vilket kan leda till problem för 
tredje part. Se Zeichner (1993) och Babüroglu och Ravn (1992). Enligt Ponte (2002) är deltagarnas 
förmågor att delta i aspekter av forskningen helt avhängiga på facilitatorns agerande. Dessutom 
genomför bara facilatorerna de aspekter som de själva behärskar. En annan fråga som är aktuell 
inom deltagarbaserad forskning är vem som får belöningen för den gemensamma forskningen. Se 
t.ex. Hollingsworth (1997). För att insatsen ska överleva tiden som forskningsprojektet pågår måste 
den institutionaliseras i verksamheten (Macphearson m. fl., 1998). Jag kände mig alltså en smula 
orolig inför uppgiften som facilitator. Den deltagarbaserade forskningsansatsen tycktes vara full av 
fallgropar. Vid en kurs i aktionsforskning, som jag deltog i, hävdade den kursansvarige med 
bestämdhet redan första dagen att aktionsforskning inte var något för alla (forskare). Själv hade han 
en psykologexamen, och framstod vid lektionerna som en expert på gruppdynamik, dvs. som en 
person som verkligen kunde agera facilitator. Han kunde det också. Jag upplevde att jag lärde mig 
mycket. Men hur jag, med min bakgrund, skulle klara av att axla rollen som facilitator och 
stimulera fram en process som var värdig att kallas deltagarbaserad forskning det hade jag då 
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mycket svårt att lista ut. Jag känner inte till att någon av de övriga deltagarna inlett någon 
aktionsforskning. Jag har däremot vid flera tillfällen stött på uppfattningen att man efter kursen 
blivit rädd för att försöka. 
 
Inledningsvis agerarade jag ofta som facilitator, t.ex. vid alla workshopar. Det tycks utifrån min 
horisont ha fungerat tillfredställande. Jag behövs dock allt mer sällan som facilitator. Andra kan lika 
gärna agera i den rollen, flera av dem gör det dessutom mycket bättre. Det ger mig mer tid för 
eftertanke, och mer möjlighet att delta i dialogen på ett kreativt sätt. Efterhand har jag inträtt i mina 
tre skisserade roller som: operatör, utvecklare och forskare. Jag har lärt mig att skilja på dessa 
roller, dvs. när jag befinner mig i en viss roll. När jag agerar i en roll har jag dock möjligheten att 
reflektera kring erfarenheter som jag inhämtat i andra roller. Jag ser mig inte som att jag har något 
större ansvar för processen än någon annan. Jag har ett större ansvar än de andra för att 
dokumentera vad vi håller på med. Jag har ett större ansvar att skapa en relation mellan 
situationsbunden kunskap och situationsobunden. Men jag är inte bättre än andra på att förutsäga 
resultatet av vad dessa handlingar leder till, tvärtom har de flesta de andra en längre erfarenhet av 
praxis, som gör att de kan se helt andra saker än jag. Jag tar tacksamt del av deras erfarenhet. Jag 
ser på min funktion lite som ”kungens narr”: jag har till uppgift att kritisera verksamheten. Eftersom 
kritiken kommer inifrån upplevs den emellertid inte som hotfull. Samtidigt har jag mandat att 
föreslå ny sätt att handla. Jag vet att flertalet uppfattar det som positivt att jag kommer med nya 
idéer. Det förutsätter dock ett tillstånd där man kan säga nej. Nu räcker det. Det där får vi kanske 
återkomma till någon annan gång osv. Projektet liknar inte ett deltagarbaserat forskningsprojekt där 
alla deltar i forskningen med samma uppgifter. Alla har olika roller och jag har mina tre som hjälper 
till att bedriva verksamheten, utveckla den och dels att generera kunskap om den. Det är dock inte 
fråga om någon fullständigt demokratisk verksamhet där alla har precis lika mycket att säga till om. 
Det finns chefer i verksamheten som har större beslutanderätt än andra. Det ser jag som mycket 
funktionellt. Någon måste ta ansvar för vad som bör gälla på det formella planet. Det hjälper mig att 
hålla ”rätt” kurs. Forskningen ska inte bestämma över praktiken. Naturligtvis har jag ett överskott 
på kunskap om verksamhetsrelaterad teori gentemot övriga deltagare. Men dessa har ett överskott 
på situationsbaserad (bunden) kunskap om hur man handlar i verksamhet/praxis. Som jag har varit 
inne på tidigare väljer människor fler utgångspunkter för sitt handlande än de som kan hämtas från 
s.k. teoretisk kunskap. Institutioners förmåga att på tyst vis knyta upp handlingar i rutiniserade 
mönster spelar en sunt motspänstig roll gentemot mina förslag. Jag uppfattar alltså min roll som 
jämlik med de andra. Mina framtidsteorier återfinns i den preskriptiva modellen. Endast vissa drag 
av den kommer att prövas i praktisk tillämpning. Denna reducering hjälper mig att utvärdera vilka 
idéer som har bärkraft i verksamheten.  

Hur relaterar ansatsen till hermeneutik? 
Den hermeneutiska ansatsen tillbakavisar den positivistiska idén om att en yttre verklighet existerar 
oberoende av betraktaren. Vår förståelse beror av vår värld, liksom världen av vår förståelse. Per-
Johan Ödman (1994) illustrerar denna tanke, som ursprungligen är Heideggers, med följande ord:  

 
”Vi kan inte förstå vad en hammare är genom att väga, mäta och katalogisera dess 
egenskaper. Vi måste använda den. Men dess innebörd blir kanske mest uppenbar då 
den gått sönder. Först då blir det vardagliga redskapet i all sin påtaglighet synlig för oss. 
Hammaren måste alltså förstås som redskap och användas som redskap för att dess 
innebörd ska bli synlig. Det är inte samma sak som att tilldela föremålet en mening, att 
projecera sig själv på föremålet. Det är att låta föremålet självt uppenbara sin 
existensiella innebörd för oss; världen och förståelsen är inflätade i varandra. (s. 31-32) 

 
Forskaren kan därmed inte observera något på ett rent objektivt (neutralt) sätt utan att påverka det 
som betraktas. Det existerar alltid en relation mellan betraktare och det som iakttas. Hermeneutik 
kan beskrivas som försöket att ”tolka innebörden av något”, en handling, en åsikt osv. Ansatsen 



 

 128

saknar relevans inom naturvetenskap eftersom naturen i sig saknar innebörd. Att cirkulära vågor 
utbreder sig över en vattenyta som just träffats av en sten sker utan att det har någon speciell mening 
eller innebörd. Innebörd har med kultur att göra. Jag handlar på ett sätt i ett visst sammanhang för 
att jag upplever att det är meningsfullt att göra så. Att ställa ut tramporgeln i Hatten på 
midsommarafton har en speciell innebörd för mig och mina närmaste. Min svåger har vissa motiv 
för att alltid se till att orgeln kommer ut. Jag har andra eller liknande motiv för att spela på den. En 
sten i naturen kan ha en innebörd, men inte i sig själv utan i relation till en eller fler människor. Den 
kanske används som redskap, amulett eller något annat nyttigt. Användningen ger stenen dess 
innebörd. 
 
Människan har alltid motiv för sina handlingar. Ulla Sjöström (1994) skriver:  

 
”Att försöka förstå människan – att tolka hennes utsagor och handlingar – innebär att 
man tolkar henne som intentionell. Med det menas att människans handlingar inte 
orsakas av omständigheter utanför hennes kontroll, utan hon förhåller sig till det som 
sker inom och utom henne – att hon avser något med det hon gör, att hon vill något.” 
(s.76) 

 
Den hermeneutiska forskaren ställer sig därför frågor om innebörder och intentioner. Med det 
hermeneutiska perspektivet följer den hermeneutiska cirkeln som enkelt kan beskrivas som att delen 
belyser helheten och att helheten belyser delen. Helheten är dessutom mer än summan av delarna. 
Dessa postulat kan inses genom att t.ex. betrakta de spionromaner, som utgjorde en populär genre 
under kalla kriget. Trots att de ofta var tunna och uselt skrivna lyckades de ofta trollbinda sin 
publik. Tricket var att i kortfattade ordalag anspela på de starka spänningarna mellan öst och väst. 
Upplevelsen av att terrorbalansen när som helst kunde utmynna i ett tredje världskrig, följt av 
atomvinter var utbredd och var det grundackord som genljöd tvärs genom romanen. När muren så 
föll och somliga utropade historiens slut eftersom marknadsekonomi och demokrati definitivt 
segrat, upphörde som i ett trollslag intresset för spionromanen. Varför? De kulturella förhållanden 
som romanen hade anspelat på hade helt enkelt upphört att existera. Spionromanens innebörd hade 
helt förändrats utan att texten i sig förändrats. När innebörden för läsarna var som starkast betydde 
romanen mycket mer än de tecken som bildade ord, som bildade satser, och som i förlängningen 
bildade boken. I fallet med spionromanen kan helheten ses som spionromanen och det kalla kriget 
sammantaget. Spionromanen säger något om det kalla kriget. Det kalla kriget och spionromanen 
tillsammans säger något om spionromanen. Texter utgör därför alltid något utöver summan av dess 
delar. 
 
Med den hermeneutiska cirkeln syftar man också på den förförståelse som man tar med sig när man 
betraktar något för första gången. Om man en gång gått till helheten framträder inte delarna på 
samma sätt när man betraktar dem igen. Tolkningen av en text förändras om man läser texten flera 
gånger. På samma sätt förändrar vi tolkningen av andra människor när vi umgås med dem över tid. I 
mötet med andra människor förändrar vi synen på oss själva. Alltså befinner vi oss i ett ständigt 
samspel med vår omgivning, där vi växlar mellan del och helhet. Eftersom vår förståelsehorisont 
förändras när vi växlar mellan delar och helhet talar man också om en hermeneutisk spiral. Med det 
vill man markera att den dialektiska processen bör ses som ett dynamiskt förlopp som ständigt 
innebär utveckling. 
 
I de fall forskare studerar en grupp människor sker det enligt ett hermeneutiskt perspektiv ett möte 
där båda kan och bör ta respektive ge mening. Det uppstår en dialog som man tillsammans bör ta 
vara på och utveckla. Forskaren kan genom att nyttja sin förförståelse skapa meningsfulla dialoger 
som relaterar till fenomen som är intressanta för både forskare och de som är studerade. Om det är 
möjligt bör forskaren ta hjälp av dem som studeras för att tolka insamlat material. Att ta hjälp med 
tolkning kan ske i flera steg. Om forskaren håller intervjuer med informanter kan informanterna 
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ombedjas att reflektera kring vad de sagt före materialet analyseras på ett djupare sätt. 
Informanterna kan vara med i analysen där kategorisering eller dylik verksamhet genomförs. Det 
tillhör dock ovanligheterna. Däremot är det vanligt att låta informanterna i större grupp ta del av 
genomförda analyser och kommentera dem i dialogform för att berika tolkningsprocessen. Möjliga 
dialogformer kan vara fokusgrupper, forskarcirklar eller dylikt. En förutsättning för att 
informanterna ska medverka aktivt är att de upplever att forskningsprojektet och den kunskap som 
förväntas genereras upplevs som meningsfull. Hermeneutiken förespråkar ingen speciell 
vetenskaplig metod utan anger ett perspektiv på relationen mellan forskare och det som betraktas. 
Ovanstående stycken om hermeneutik bygger i huvudsak på Molander (1988/1998), Ödman (1994) 
och Sjöström (1994).  
 
Vad innebär då det hermeneutiska perspektivet för min studie om arena och drivhus? 
Verksamhet/praxis och drivhusmodell är något som deltagande aktörer konstruerar tillsammans. 
Den växer fram i en dialog mellan dessa aktörer. Den existerar alltså inte oberoende av de som 
deltar i drift och utveckling. Forskaren (jag) deltar aktivt i utformningen vilket innebär en påverkan 
i allra högsta grad. Jag kan inte inta ett renodlat objektivt förhållande till verksamhet och modell. 
Jag skriver därför under på det hermeneutiska perspektivet. Ulla Sjöström skriver:  

 
”Den kunskap som söks är kunskapen om hur innebörder och intentioner hos unika 
människor och företeelser sedda i sitt sammanhang av tid, rum och mening kan förstås. 
Det handlar om att synliggöra hur det ter sig för unika människor att existera under sina 
villkor eller att klargöra innebörden i mänskliga förhållanden och sammanhang” (s.73) 
 

När det gäller fokus i min forskningsstudie har jag lyft perspektivet från individnivå till kollektiv 
verksamhetsnivå. Jag genomför därför en tranformering av Sjöströms sentens, vilken nu har 
följande lydelse: 
 
-Den kunskap som söks är kunskapen om hur innebörder och intentioner hos en unik verksamhet 
och företeelse sedd i sitt sammanhang av tid och rum kan förstås. Det handlar om att synliggöra hur 
det ter sig för denna unika verksamhet att existera under sina villkor samt att klargöra innebörden i 
verksamhetens förhållande och sammanhang. 
 
Till verksamhetens förhållande och sammanhang hör relationen verksamhet/praxis och 
drivhusmodell. När jag deltar i processen som operatör använder jag drivhusmodellen som redskap. 
Då frigör jag mig från den projicering av mig själv som sker då jag går in i designprocessen kring 
modellen som forskare och utvecklare. Genom att jag ständigt konfronteras med modellen i sin 
vardagliga form (verksamhet/praxis) framträder den ofta som helhet (och redskap). Vid vissa 
tillfällen när jag sitter på kammaren och för en dialog mellan verksamhetsrelaterad teori och 
preskriptiv modell ägnar jag mig åt delarna. I andra fall framträder helheter då jag ägnar mig åt det 
teoretiska arbetet och funderar på relationen mellan olika teorier och den preskriptiva modellen. På 
samma sätt kan operatörsrollen samtidigt upplevas som del (jag genomför denna uppgift just här 
och nu och tänker inte på vad det leder till i stort) och helhet (jag är aktiv i en verksamhet 
tillsammans med andra som pågår kontinuerligt och vi gör detta för att…). Att växla mellan de tre 
rollerna (operatör, utvecklare och forskare) innebär att ständigt genomföra en växelverkan mellan 
delar och helhet. Förståelsehorisonten ser ut på ett sätt då jag betraktar verksamhet/praxis som 
helhet och på andra sätt då jag betraktar formell modell, preskriptiv modell respektive 
verksamhetsrelaterad teori som helheter. Därför är det kanske rimligt att tänka sig att det är frågan 
om fyra hermeneutiska cirklar eller spiraler som befinner sig i relation med varandra. 
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7 Diskussion av resultat och sammanfattning 
Genom detta verksamhetsintegrerade forsknings- och utvecklingsarbete har en modell för 
integration mellan utbildning, forskning och samverkan ämnad för tillämpning vid universitet och 
högskola utvecklats. I modellen, som kallas Drivhusmodellen, kombineras erfarenhetsbaserat och 
teoribaserat lärande på ett dialektiskt sätt. Drivhusmodell och dess motsvarande verksamhet och 
praxis har utvecklats vid Luleå tekniska universitet och närmare bestämt i Arena innovativ teknik 
och företagande, och i de fyra drivhus som startats i arenans regi. Drivhusen avser att realisera en 
tvärfunktionell kunskapsbildning. Med det avses en kunskapsbildning som rymmer följande 
dimensioner: den är mångvetenskaplig, olika professioner deltar, samverkan sker med aktörer från 
omgivande samhälle, alla aktörer är aktiva samt att den sker på jämlika villkor. Inomvetenskaplig 
forskning ses som en förutsättning för att realisera tvärfunktionell kunskapsbildning. Samma aktörer 
förväntas därför delta i båda formerna. Utanför akademi är världen dock inte uppdelad i ämnen. 
Den tvärfunktionella ansatsen kompletterar nuvarande samverkansformer mellan akademi och 
samhälle. Det tvärfunktionella arbetet förväntas i längden ge en positiv återverkan på 
inomvetenskapliga forskningen 
 
Studenter och forskare deltar i drivhus/verksamhet via en professionsrelaterad roll/funktion. I 
verksamheten uppträder situationer som genererar behov av handling. Om behovet kan 
tillfredställas genom återskapande handlingar kan dessa erinras genom reflektion. I annat fall har vi 
att göra med ett problem. Den handlande, som också kan vara en grupp, måste nu nyttja sin fantasi 
för att kreera nyskapande handlingar. Handlingens utgångspunkter kan sökas i följande 
kunskapsområden: verksamhet, situation (behov, relaterade problem och relaterade fenomen) samt 
egen funktion (roll och/eller grupp). Kunskapen kan ses utifrån följande kunskapsaspekter: 
påståendekunskap, förtrogenhetskunskap, omdöme och förmåga. Dessa aspekter kan urskiljas i 
anslutning till samtliga kunskapsområden. Sammantaget beskriver detta lärprocess enligt 
drivhusmodell. Se kapitel 4 för fördjupning.Ovanstående kursiverade begrepp är centrala i detta 
forsknings- och utvecklings arbete. Begreppen definieras i uppsatsen.  
 
Genom att integrera erfarenhetsbaserat och teoribaserat lärande samt tillämpa lärprocess enligt 
drivhusmodell avses att öka möjligheten till utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet. Med 
utvecklingsinriktat lärande menas här den självstyrda förmågan att kunna tolka verksamhet, 
situation och egen funktion på ett sätt som kan resultera i ett överskridande. Det 
utvecklingsinriktade lärandet präglas i sin ideala form av självständig utveckling av mål/uppgift, val 
av metod samt värdering av resultat. Många som genomgått en professionsinriktad utbildning 
vittnar om att de upplevt en praktikchock när de sedan gjort sitt inträde i arbetslivet. Studenter som 
genomgår en utbildning enligt drivhusmodellen förväntas stå bättre rustade i detta avseende. 
 
I kapitel 1 gav jag en bakgrund till varför drivhusmodellen utvecklats. Där utvecklade jag också en 
teoretisk referensram i syfte att kunna urskilja kritiska aspekter kring drivhusmodell samt dess 
motsvarande verksamhet/praxis. I enlighet med den betraktas modellen som en innovation, eller 
mer specificerat som en teknologi. Jag visade att konventionella metoder inom Diffusion Research 
som använts och används för att studera innovationers spridning och implementering skulle ge ett 
begränsat resultat om de tillämpades i detta sammanhang. Dessa modeller är främst avpassade för 
studier som behandlar implementering och spridning av relativt färdiga teknologier där återverkan 
på organisationens form är tämligen liten. Implementeringen förväntas enligt Diffusion Research 
traditionen genomgå vissa faser som identifierats genom tidigare forskning. Metodmodellerna 
urskiljer endast: teknologi (hårdvara och mjukvara) samt organisation. Den utveckling jag studerar 
är dynamisk och delvis divergent, teknologin är komplex och bilden kring påverkansfaktorer är 
sammansatt. Det är mot bakgrund av detta som jag utvecklat den verksamhetsintegrerade 
tolkningsramen. Med den kan följande kritiska aspekter urskiljas: verksamhet/praxis, informell 
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modell, formell modell, preskriptiv modell, verksamhetsrelaterad teori samt annan teori. I min 
modell ingår ingen förväntan om att utvecklingen ska genomgå vissa på förhand identifierade faser.  
 
I kapitel 2 lade jag grunden till en verksamhetsintegrerad ansats. Ansatsen är inte färdigutvecklad 
men har använts i denna studie. Kunskap om modell och verksamhet/praxis utvecklas genom 
deltagande i följande roller: operatörsroll, utvecklarroll och forskarroll. Data samlas och behandlas 
på ett sätt som inspirerats av etnologisk (och etnografisk) metod och reflekteras på ett sätt som har 
att göra med hermeneutisk metod. För att reflektionen ska kunna ske på ett kritsikt och 
helhetsbaserat sätt har jag utvecklat en verksamhetsrelaterad teori. Den redovisas i presenteras 
kapitel 3 men redovisas i mer fullständig form i bilaga 10. Ambitionen har varit att integrera teori 
från skilda teoribildningar i syfte att omsluta kärnverksamheten. Med det avses beskrivningen av 
kunskap som relaterar till utgångspunkter för handling i sammanhang av arena och drivhus. 
Anlagda perspektiv förväntas alltså svara mot det kunskapsbehov som relaterar till verksamhetens 
utvecklingsbehov. När den verksamhetsrelaterade teorin utvecklades bedömde jag att behovet var 
störst av kunskaper som relaterar till fälten lärande och kunskap.  
 
I kapitel 4 använder jag den verksamhetsintegrerade teorin för att konstruera en modell för 
lärprocess enligt drivhusmodell, som sedan utgör grunden i den preskriptiva modellen. I kapitel 5 
har den verksamhetsrelaterade teorin tillsammans med den verksamhetsintegrerade tolkningscirkeln 
använts i analysen av utveckling i anslutning till modell och verksamhet/praxis. Som en del av 
analysarbetet har rekommendationer till verksamhet/praxis kontinuerligt utvecklats. Att ge 
rekommendationer och möta reaktioner på dessa har varit min kanske största lärosten i detta 
projekt. I efterhand kan jag konstatera att min lärprocess i princip har följt ”lärprocess enligt 
drivhusmodell”. Genom utvecklarroll har jag inträtt i verksamhet, mött situationer och agerat en 
viss funktion. Genom operatörsrollen har jag inträtt i en annan del av verksamheten, mött andra 
situationer och haft en annan roll. Forskarrollen beskriver ytterligare en variant. 
 
Analysen är genomförd i kapitel 5. Med ambitionen att behandla sådant som varit relevant i 
samband med arenans och drivhusens utveckling har jag på ovanstående sätt analyserat följande 
problemområden:  
77. Från embryo till preskriptiv modell. 
78. Roller i projekten 
79. Rekrytering till drivhus 
80. Forskarskolans doktorander som handledare i drivhusen  
81. Diskrepans mellan drivhuskurs och teorikurs  
82. Relation mellan drivhuskurs och teorikurs 
83. Laboration  
84. Portfoliomodell med digital portfölj 
85. Utvecklingssamtal – förhandling om drivhusaktivitet 
86. Att lyckas med projektet eller att lyckas med handledning och examination:  
87. Laboration 
88. Projekt enligt 1+4+4+1  
89. Arenans kärnvärden 
90. Forskarskolan 
91. Projektplattform (processtöd)  
92. Rollutövning 
93. Behovsbad 
94. Betygsättning 
95. Rollprofiler 
96. Genomförda projekt 
97. Projektledarens rollutövning 
98. Handledning av roller 
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99. Integration av teknik och ekonomi 
100. Dialogform för utvecklingsinriktat lärande 
101. Modell 2-dialog 
102. Drivhusprojekt och eget företagande 
103. Kommersialiseringsmodell för drivhusprojekt 
104. Flödesschema för drivhusaktivitet 
105. Modell för konflikthantering 
106. Problemet med återställare 
107. Arenaspecifik kurs för ettor 
108. Design för välbefinnande 
109. Utbildningen till Bilsystemingenjör 
110. Yrkesutbildning till Prototyptekniker 
111. Fysisk lärmiljö anpassad för tvärfunktionell kunskapsbildning 
112. Lärprocess enligt drivhusmodell (Genomförd i kapitel 4) 
113. Jämförelse mellan drivhusmodell och ämnescentrerat perspektiv (kapitel 4) 
114. Jämförelse mellan drivhusmodell och PBL (kapitel 4) 
 
I kapitel 6 ställde jag den verksamhetsintegrerade ansatsen i relation till olika former av 
aktionsforskning. Jag visade också hur ansatsen är inspirerad av hermeneutiken. Syftet har varit att 
fördjupa perspektivet kring ansatsen. Utvecklingen av den verksamhetsintegrerade forsknings och 
utvecklingsansatsen är ett resultat av detta projekt. Min bedömning är att den kan ha relevans för 
annan verksamhetsnära forskning. Den bör kunna fungera som ett alternativ till de metoder som 
utvecklas i anslutning till den i Sverige aktuella diskussionen om praxisnära forskning. Alltså bör 
metoden kunna användas i syfte att uppnå en integration och synergi mellan skolutveckling och 
skolforskning. Jag för därför fram Den verksamhetsintegrerade ansatsen som ett resultat. Ansatsen 
är dock långt ifrån färdigutvecklad. 
 
De resultat av integrativ karaktär som redovisas i kapitel 1 och 3 bör ha relevans för flertalet 
intresserade av en integration mellan erfarenhetsbaserat respektive teoribaserat lärande. Med denna 
integration menar jag detsamma som andra forskare gör när de talar om lärandets livsvida 
dimension, dvs. erkännandet av informellt och formellt lärande. Den modell som presenteras i 
kapitel 4 Lärprocess enligt drivhusmodell bör kunna användas i olika utbildningsformer samt i 
studier av dessa. Inte minst i studier som fokuserar villkor för lärande i arbetslivet. Modellen bör 
vara av särskilt intresse för de som intresserar sig kring frågor som har att göra med handledning i 
anslutning till en praktikgemenskap samt de som intresserar sig för problembaserat lärande. I 
kapitel 3 (bilaga 10), 4 och 5 har jag givit rekommendationer till verksamhet/praxis kring arena och 
drivhus. 
 
Mitt bidrag till teknikvetenskaperna och ämnet Datorstödd maskinkonstruktion bör ses på en 
metanivå kring dess förutsättningar och möjligheter till integration av forskning, utbildning och 
samverkan. 
 
Min ambition är att följa projektet fram till min egen doktorsexamen, kanske längre. Jag vill 
undersöka vilka praktiska konsekvenser kring handledning och examination en tillämpning av 
lärprocess enligt drivhusmodell kan ge. Frågan om hur en tillämpning bör ske är dock outredd. Det 
tror jag att studenter, lärare/forskare och andra inblandade i drivhusen kan hjälpa mig med. Ett syfte 
med att lyfta fram den verksamhetsrelaterade teorin i sin helhet är att deltagare och andra 
intresserade av projektet ska kunna dra egna slutsatser i frågor jag behandlat. Ett annat syfte är att 
de utifrån teorin ska kunna dra slutsatser kring nya frågor som relaterar till den.  
 
Det är troligt att nya problemområden (utöver de 38 uppräknade) kommer att uppstå i det fortsatta 
utvecklingsarbetet. Utvecklingen av nya problemområden kommer nog inte att ske enligt samma 
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höga tempo som under verksamhetens första år. Antal problemområden bör kunna reduceras till ett 
fåtal övergripande teman. I det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet behöver kanske inte 
modell och verksamhet/praxis följas på samma kronologiska och helhetsbaserade sätt som 
genomförts i denna inledande studie. Den fortsatta studien torde kunna koncentreras till en eller två 
avgränsade teman och problemområden som är av särskild betydelse för projektets praktiska 
måluppfyllelse. Den första fasen av det fortsatta forsknings- och utvecklingsarbetet bör därför vara 
att genomföra en tematisering som uppföljs av en värdering av temans och problemområdens 
betydelse för det praktiska utfallet. 
 
Som en konklusion av detta forsknings och utvecklingsprojekt vill jag framhålla följande: 
 
• Min analys av tidigare forskning visar att nuvarande handlingsplaner för lärande i skolan svarar 

dåligt mot arbetslivets projektifiering och höga förändringstakt. Den som tillägnat sig en 
påståendekunskap inom ett kunskapsområde erhåller inte automatiskt en ökad 
handlingsberedskap i anslutning därtill. I skolor som praktik, såväl som inom forskning om 
lärande och kunskap, fokuseras framförallt påståendekunskap samt relaterad begreppsbildning. 
Liten eller ingen hänsyn ges till kunskapsaspekter som förtrogenhetskunskap, omdöme och 
förmåga. 

 
• Tidigare forskning visar att studenter vid våra universitet och högskolor ges låg 

handlingsberedskap vad gäller möjligheten att urskilja utgångspunkter för handling i arbetsliv. 
Nutida arbetsliv ställer höga krav på utvecklingsinriktat lärande. Med utvecklingsinriktat lärande 
menas här den självstyrda förmågan att kunna tolka verksamhet, situation och egen funktion på 
ett sätt som kan resultera i ett överskridande av rådande förhållanden. Det utvecklingsinriktade 
lärandet präglas i sin ideala form av självständig utveckling av mål/uppgift, val av metod samt 
värdering av resultat. Den låga handlingsberedskapen leder till praktikchock och konservering 
av dåliga rutiner.  

 
• Min analys av Fenomenografi/Variationsteori samt Det sociokulturella perspektivet visar att 

dessa teoribildningar uppvisar brister gällande forskning om ovanstående två punkter. De ger 
därmed liten vägledning till de som vill utveckla lärprocesser och kunskapshantering i skola och 
arbetsliv med sikte på integration. Frågan är om en ny teoribildning bör utvecklas. 

 
• Min analys av tidigare forskning visar att i PBL erhåller de studerande situationer/problem som 

objekt. Alla studenter har samma professionsinriktning och befinner sig på samma nivå. Arbetet 
är tematiskt. Basgrupperna ska i princip själva bedöma när de känner till tillräckligt om ett 
problem. Utan tillgång till en verklig verksamhet ska de sedan bedöma om deras lösning 
fungerar. Studenterna tränas inte i att identifiera problem själva. De tränas inte i att på egen hand 
objektifiera problem och fenomen för att kunna teoretisera. De tränas inte i multidisciplinärt 
arbete samt att samverka med mer respektive mindre erfarna personer. Eftersom de inte har 
tillgång till en verksamhet erhåller de en begränsad förtrogenhetskunskap. Möjligheten att uppnå 
utvecklingsinriktat lärande är begränsad eftersom studenterna i praktiken har små möjligheter att 
välja uppgift/mål och metod, samt att utvärdera det sistnämnda. 

 
• Min analys av tidigare forskning visar följande: Genom en Kompetensbaserad ansats exponeras 

den lärande för förmågor (beteenden) som denne ska uppvisa vid examination. I princip är 
därför mål/uppgift, metod och resultat givna på förhand vilket leder till att möjligheten att uppnå 
utvecklingsinriktat lärande begränsas. I den Rollbaserade ansatsen (som ingår i 
drivhusmodellen) bör exponeringen av förmågor tonas ned något. Istället bör roll- och 
funktionsspecifika ansvar (arbetsuppgifter) och befogenheter lyftas fram. Detta går i linje med 
utvecklingen av rollprofiler. 
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Jag vill lyfta fram följande förhoppningar inför framtiden: 
 
• Framtida forskning bör i utökad utsträckning problematisera relationen tanke och handling. I 

anslutning till det bör en väsentlig del av forskningen om lärande och kunskap inriktas mot 
integration mellan erfarenhetsbaserat och ämnesbaserat lärande i professionsinriktade 
sammanhang. Detta skulle kunna utgöra grundfokus i en eventuell ny teoribildning. 

 
• Fler praktiska modeller, som drivhusmodellen, bör utvecklas och undersökas i handling. Kanske 

kan en verksamhetsintegrerad ansats då vara till nytta. 
 
Dessa frågor vill jag undersöka i kommande forskning: 
 
• Enligt drivhusmodellens lärprocess (se kapitel 5) inträder den lärande i en verksamhet via en 

funktion (roll). Situationer uppträder sedan på naturlig väg. Dessa genererar behov, som kan ge 
problem, som relaterar till vissa fenomen osv. Förhåller det sig så också i verksamhet/praxis?  

 
• I drivhusmodellen kombineras rollbaserad ansats (25% av total studietid) med ämnesbaserad 

ansats (75% av total studietid). Med stöd av drivhusens handledningsfunktion tränas den 
lärande i att urskilja utgångspunkter för handling utifrån kunskapsområden (verksamhet, 
situation och egen funktion) och kunskapsaspekter (påståendekunskap, förtrogenhetskunskap, 
omdöme och förmåga). Antalet frihetsgrader är stort. Den studerandes lärprocess präglas vid 
återkommande tillfällen av ett utvecklingsinriktat lärande. Förhåller det sig så också i 
verksamhet/praxis? 

 
• I drivhusmodellen översköljs inte de studerande av så-här-gör-man-rutiner, som kan vara fallet 

vid praktik i anslutning till etablerad praktikgemenskap. De konfronteras med rutin och 
imitation i en ”lagom” dos. Med stöd av handledare (och andra medlärande) samt 
ämnesbaserade kurser utvecklar de en metakognition i relation till rutin och imitation. Stöds 
utveckling av metakognition även i verksamhet/praxis? Balanseras tradition och rutin i 
verksamhet/praxis så att de studerande möter dem i lagom dos? 

 
• I drivhusmodellen genomför de lärande test av handling i sammanhang av verksamhet, situation 

och egen funktion. Modellen uppmuntrar till ”risktagning” genom att det kan ske under tämligen 
trygga former. Fungerar det så också i verksamhet/praxis? 

 
• I drivhusmodellen ges de lärande träning i professionsrelaterade roller. Studerande har möjlighet 

att pröva om de t.ex. passar som projektledare innan de är färdigutbildade. Fungerar det så också 
i verksamhet/praxis? 

 
• I drivhusmodellen ges de lärande träning i att arbeta inom multidisciplinära projekt. Fungerar 

det så också i verksamhet/praxis? 
 
• I drivhusmodellen ges de lärande möjlighet att starta och arbeta med eget företag under 

studietiden. Fungerar det så i praktiken? 
 
• I drivhusmodellen ges de lärande möjlighet att känna samhörighet. Det uppnås genom att den 

lärande i princip erhåller en arbetsplats (fysiska lärmiljön) att flytta in till samt att de lärande 
arbetar sida vid sida med lärare/forskare (dessa är också lärande) kring frågeställningar som är 
aktuella för alla deltagare. Fungerar det så också i verksamhet/praxis? Upplever verkligen 
studenterna samhörighet? 
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• I drivhusmodellen ges de lärande möjlighet att känna autonomi. Det sker genom att stimulera 
utvecklingsinriktat lärande, och därmed den lärandes självstyrda förmåga. Genom 
drivhusprojektens behovsbad ges den studerande en möjlighet att själv upptäcka vilka kurser 
som denne behöver läsa. Fungerar det så i verksamhet/praxis? Upplever studenterna verkligen 
autonomi? 

 
• I drivhusmodellen ges de lärande möjlighet att känna sig kompetenta. De lärande ges möjlighet 

att lyckas i handling på ett sätt som är synligt för andra projektdeltagare och utomstående. 
Fungerar det så i verksamhet/praxis? Upplever studenterna verkligen tillfredställelse över egen 
kompetens? 

 
• Genom drivhusmodellen ges deltagande handledare (forskare/lärare) en förtrogenhet, omdöme 

och förmåga med verksamhet/praxis utanför akademin. Är det så i praktiken? 
 
• Drivhusmodellens fokus på tvärfunktionell kunskapsbildning ökar universitetens möjlighet till 

samverkan med omvärld. Fungerar det så i praktiken? 
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The Greenhouse Learning Concept: 
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SUMMARY: We will present the development of a new pedagogical model, Greenhouse Learning Concept (GLC). It has 
grown out of a joint research project between the Division of Computer Aided Design, the Department of Teacher 
Education and the Center for Distance Spanning Learning at Luleå University of Technology. GLC build on the six years 
positive experience from running the SIRIUS: creative product development �course; a 20 credit point project-based, 
industrial orientated (often in close cooperation with VOLVO CAR CORPORATION) final course at our Mechanical 
Engineering Master Program. The GLC project is funded by the Swedish Agency for Distance Education (DISTUM). The 
concept is in line with our University�s own goal to be a �Creative University�, and has a vision of collaborative 
multidisciplinary knowledge construction, with students, researchers/teachers and society on equal terms. We also try to 
deal with modern society making new demands on the individual�s professional competencies. One of our new broad 
educational and research Arenas, Innovative Engineering and Enterprise (AIEE) has adopted the concept and is actively 
participating in the development of GLC. The Arena welcome it�s first students, as well as doctoral students, this autumn. 
Also some of our more traditionally educational programs here is now shifting their curriculum to work with the concept. 
 

The introduction of GLC changes the teachers and researchers roles, and makes new demands of their competences; 
which calls for an educational support. As the development of AIEE and GLC is closely related, and these are planned to be 
developed together in a collaborative and participatory way, we will start a continuing Greenhouse Pilot training with two 
basic objectives: 1) to support the Pilots in their learning of how to organize and lead work within these new learning 
situations. 2) to function as a critical and reflective empowered practice, aiming to build and develop AIEE and GLC. As 
we are not starting from scratch; we have to make a lot of personal and tacit knowledge become explicit, and we therefore 
have to create situations for students, teachers / researchers and others involved where it is natural to stretch, build on, 
question and reflect up on new ideas in relation to tradition and common routines. The very essence of this strategy is to 
support the practice to make collective, conscious and knowledge based choices in an explicit form, possible to examine 
and question afterwards. The pilot training will be based upon the need of collaborative reflection, and deepened 
understanding. Critical incidents (such as making decisions about assessments, organizing teamwork and so on) within the 
everyday work with GLC will be used as indicators for learning needs (which we will try develop routines to identify). We 
will then create reflective workshops with themes guided by the critical incidents. The whole project will be done as 
Participatory Action Research, PAR, and this paper could be seen as a draught version of our Action Plan. The idea is to 
gradually include the voices of as many as possible of those doing the practical work and development in the GLC-project. 
The research outcome will have two qualitative different aspects: Action Directed Knowledge, ADK, closely related to 
everyday work with the pedagogical model GLC, and Explanation and Interpretation Directed Knowledge, EIDK, based on 
reflections and theory building connected to the GLC. The latter will be in a general form more related to the disciplines of 
pedagogy, learning and didactics. We see ADK and EIDK as different aspects of knowledge which together make a unit, 
aiming to achieve holistic understanding, supportive of conscious action. By this we hope to generate practical knowledge, 
possible to transfer between different people, and maybe between different contexts 

 

The need for a change 
Life in modern society makes new demands on the individual�s professional competencies such as: collaborative skills 

for multidisciplinary team work, ability to work as a self directed learner, ability to work in a distributed environment, 
flexibility and capacity to take an active part in a collaborative knowledge construction and so on. Besides that, it is no 
longer possible to match the continuous development of science by putting more content in the curriculum. Individual 
progress in working life, as well as development of society as a whole, mostly depend on how well we can achieve 
collaborative results. This implies a shift of curriculum focus towards in-depth knowledge in some well chosen areas and 
the development of certain practical abilities and personal knowledge relevant for the future profession. This perspective 
also implies the introduction of a critical dialogue and examination about different views of learning (including making of 
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new knowledge). We will through this paper present a few of the theoretical perspectives that has influenced the GLC and 
we begin with Marton and Booth (1997). They interpret learning (as we understand them) as a growing ability to discern 
variation, and to have simultaneous awareness of different important aspects according to a certain phenomena. Molander 
(1996) present a similar view according to knowledge; considering knowledge as a certain awareness in relation to 
something. As a third part to this reasoning; Säljö (2000) regard learning as situated. According to that he sees well 
functioning communicative practices as the centres of a knowledge construction processes. Thinking, as well as learning, is 
in Säljös perspective to a great deal something people do collectively. We would like to combine these three views into a 
perspective of multidisciplinary collaborative work (including learning) as representing a great potential for multiple 
awareness and capacity to discern variety, important when solving messy real-world problem. To release this potential we 
need, according to Säljös perspective, a supportive communicative framework and certain personal skills (such as 
collaborative skills). Knut Illeris (2001) has made a quite interesting attempt to synthesize and positioning different schools 
of pedagogy and psychology in the perspective of learning. He has made this with an added eye for what he calls 
�almenkvalificering� (direct translation from Danish to English: general qualification), which span from developing certain 
skills to the building of an identity. This is not the place to go deeper into Illers view, but we want to point out that there is a 
parallel in what he, from a theory orientated view, tries to achieve, with our, from a more practice-theory linked view, 
attempt to develop GLC as a pedagogy supportive of the whole person 

 
Most contemporary pedagogical discourses are learner centred, often with a focus on supporting a development 

towards self-directed learning. This indicates that students should participate actively in the organization of learning 
processes. We have translated the kind of reasoning above into a wide, but collaboratively researchable question: -How 
could we improve Higher Education? identifying and developing theory-in-use, taking account of modern theories about 
learning and meeting the needs of modern society. which is guiding this Participatory Action Research project. In this 
paper we will outline the Action Plan, which also could bee seen as the vision of Greenhouse Learning Concept, GLC. 

 

The idea of GLC 
Within the GLC model we distinguish theory courses from project courses (Greenhouse Projects, GPs), and thereby 

open up the latter for multidisciplinary and collaborative holistic inquiry. Another reason to distinguish is that we should 
stop giving open-ended questions (problems) with right and wrong answers, already decided and narrowed by the course 
objectives of theory. The GP is thought to be the very artery of the student�s education, and the theory courses is thought to 
play the role of learning and reflective resources communicating with the now more uncertain and unique problems dealt 
with in the multidisciplinary GP. One important motive to insert GP in to university education is the present and 
unsatisfying separation of theory and practice, which is described by Schön (1987), with the following words: 

 
In varied topography of professional practice, there is a high, hard ground overlooking a swamp. On the high ground, 

manageable problems lend them selves to solution through the application of research-based theory and technique. In the 
swampy lowland, messy, confusing problems defy technical solutions. The irony of this situation is that the problems of the 
high ground tend to be relatively unimportant to individuals or society at large, however great their technical interest may 
be, while in the swamp lie the problems of greatest human concern. The practitioner must choose. Shall he remain on the 
high ground where he can solve relatively unimportant problems according to prevailing standards of rigor, or shall he 
descend to the swamp of important problems and nonrigorous inquiry?  (Schön, 1986, p.3) 

 
The academy should step down into the swampy lowland, but (which is important) with the intention to hold on to the 

rigorous inquiry. It is our belief that this journey is possible, though only if education and research travels together. The 
academy should also give a lot of support to the individuals choosing to attend this journey. For the present time a person is 
considered as more qualified, the higher and harder his /hers position is.  

 
By a new curriculum with developed theory courses and introduced GP courses, we  organize a strategy to build a 

stronger band between theory and practice, respectively reflections and actions. By introducing the GPs practice (theory-in-
use) get visible inside the academy, and by that reason, more possible to develop in a explicit way. Our over all aim is to 
achieve a better dialogue between practice and theory. Continuing participation in GPs through the education is thought to 
motivate students for deeper learning in the now more reflective theory courses. We call the strategy with these continuing 
GPs: dipping the students in a Need Bath (letting them live-through the need to learn). The idea came up when reading 
Marton et al (1997) referring an interesting research project about children learning how to read. In short: the research 
project begun with a test of some pre school children�s understanding of the need for the ability to read. This knowledge 
was mainly based on the parents reading habits at home. The child�s understanding of this need did strongly correlate with 
how these children later on achieved in the reading training at school. The logic of this causality was simple: if the child 
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was not exposed to reading at home, they did not seem to develop reading ability. This new knowledge was unsatisfying to 
live with for the teachers and researchers. They had to do something about the situation and we think they made a very 
creative choice of action. The regular reading training was stopped. Instead the activities now focused towards doing things 
together with adults, impossible to do without using a reading ability, such as baking from a recipe and so on. This strategy 
worked very well. After this need bath all children manage to learn how to read. Back to the university; we do not think it is 
enough to describe this need in words to the students, as we usual do in higher education. In our case, GP will play the role 
of these need baths. We think these need baths also should be seen in the light of the following meaning: the problem is not 
to get the student to learn, this they do, no matter what we do, the problem is what they learn (Säljö, 2000). These need 
baths will guide the learning. In someway we, by this strategy, manage to solve the classic paradox that Platon raise in the 
Dialogue with Menon. The paradox has confused many pedagogues (inclusive us) through time, and in short it goes like 
this: If you search for knowledge, you will not recognize it when you meet it, because you have not seen it before. If you 
have seen it before (and thereby already know it), why search for it? By participating in the GP, the student will often be 
exposed for the use of not (for the moment) reachable knowledge, but he / she will experience the use of the knowledge, by 
(and through) others close to the student. This will not give the student a skill to handle a situation, or what ever, but instead 
a knowledge of acquaintance. Hopefully enough acquaintance to manage to navigate towards the desired knowledge, as 
well as, recognize it when he or she meets it. According to this and the GLC as a whole, we are for the moment generating a 
theory about an intrinsic motivation learning circle, including the following four main parts: need bath, learning, test, 
confirmation of competence, fail of  competence. This theory will be outlined in a coming paper. 

 
The lower part of figure 1, besides, shows GLC in relation 

to some other educational practices. In the theoretical 
paradigm knowledge is often possible to generalize, but the 
students often experience something of a shock when exposed 
to working life. In apprenticeship learning the student becomes 
well familiar with his/her chosen profession through contact 
with existing practitioners, however this knowledge is very 
specific. In problem-based learning, the problem presentation 
is seen in the light of multiple simultaneous approaches, and 
the student solves the problem in collaboration with other 
students at the same level. However, with constant holism, the 
language and tools of the paradigm might be lost. For this 
reason, problem-based learning might not work well when the 
task is to create new knowledge. 

In GLC the multidisciplinary and collaborative approach of 
a Greenhouse is thought to span from basic research to product 
development. Figure 2, next side, shows an example of a 
greenhouse covering the area of medical technology. Students 
from different but complementary theoretical backgrounds as 
nursing, engineering, and economics will join a greenhouse 
project by applying for a position via �job advertisements� and 
they are thought to develop their knowledge and identity 
through working on the project with others from similar and 
different backgrounds. With inspiration of Master and 
Apprentice Learning, experienced and inexperienced members 
of the team will by the teachers / researchers be allotted 
different roles within the same project. Lave and Wenger 
(1991) has made important knowledge explicit about legitimate 

peripheral participation in situated learning which in some areas strongly correlate to our thinking, of students and 
researchers everyday work in a GP. Each student is expected to become competent in their own role, but in the circle of 
more experienced members there are several and different role models (coming from different disciplines or different 
workplaces outside academy) whose tasks maybe require a higher level of competence. This, hopefully, motivates for 
further studies, and the large amount of role-models should develop the student�s ability to make autonomous choice among 
the large amount of university courses accessible to them. 

 
Figure 1 above shows the theory courses divided into three categories: 1) an �orientating level� with a holistic view, 

that is not activity-focused. 2) a �surface level� (ADK, further defined in next chapter) that is very close to doing action in 
the project, or in other words: ways of shaping the world with science, economics, psychology etc as a tool. 3)  �in-depth 
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level� (EIDK, next chapter) that is characterized by the paradigms way of looking at the world, gaining knowledge about it, 
and building models of it. The latter could also be expressed as reflection of action, meta reflections and so on. The surface 
level in theory courses should not be mixed up with the concept of surface learning, which is an important concept of the 
Phenomenography School of Pedagogy. We chose to use this concept name, though confusing to educational researchers, 
because the practitioners (teachers / researcher in our context) has a kind of intuitive understanding of what a surface level 
represents, rather close to the meaning of the concept.  

 
Kjell S Johannessen (1999) has 

made a dividing of knowledge into three 
basic categories: Declarative 
Knowledge, Knowledge of Acquaintance 
and Knowledge based on Experience. 
Molander (1996) argues that these 
categories should be regarded as aspects 
of a whole, and he also says that there 
probably are more aspects. However, 
We think these are quite useful, 
describing elements of the GLC model. 
By the GLC structure we open up the 
subjects and courses for different 
educational needs, and we open up the 
projects for different participants. The 
greenhouses will also function as a 
natural environment for growth and 
development of new multidisciplinary 
projects as well as incubators for new 
enterprises. Since undergraduate and 
Master students work with researchers, 
as equals, we create a feeling of affinity, 

which could be another important factor of motivation for the student. If we manage to get the students and researchers to 
feel autonomous, competent, together with a feeling of affinity there is a good possibility for the students to be intrinsically 
motivated (Deci & Ryan, 1985); that is to be motivated by what they do, and not by what it will give them in return 
(extrinsic motivation). We do not believe we can totally escape the use of extrinsic motivation, such as working for 
assessments, and so on, but it is sad if we put all our trust in it. Deci and Ryan has also shown that giving rewards (which is 
linked to extrinsic motivation) can kill a present intrinsic motivation. The intrinsic motivation which can be stronger than 
the other, is experienced as more positive and is also closely related to flow. Maybe we kill a lot of potential happiness by 
the routine use of assessments, as a tool for motivation. If you know any harmonic self-directed learners, they probably are 
intrinsically motivated persons. 

 
By the introduction of GP we bring the swampy lowlands messy and confusing problems into the academy. We think 

this will have a great influence on the theory courses in the long run. If these are not supportive when solving problems of 
GP, it will now be visible within academy, and those responsible for a subject�s curriculum will have to reflect and act on 
that feedback. In the present situation where many students learn in University and �only� practice in working life, this 
feedback very seldom reaches back to the learning source. If it does and the teacher is still teaching the actual course, we 
think it often reach him or her in a general form as mistrust of theory, not useful to develop the specific course. An ordinary 
course evaluation test measures more of how it feels to attend and live through the actual course as a student. Then the test 
it is not telling us if the course is either a good or a bad one. A bad experience in this sense, might be a good opportunity to 
learn, as well as a good experience, feeling happy all the time, could be a bad opportunity to learn. 

 
As the Greenhouses focuses on collaborative knowledge construction, with students, researchers / teachers and society 

on equal terms we should be able to produce new and more practical knowledge which also should be affecting the theory 
courses in a positive way. When teaching applied science (as technology) we usually only show the good examples of our 
laboratory experiments, and this goes under the  label of practice in our curriculum. But is it really? when variables are 
limited to fewer than you have fingers on one hand. That is not very like reality. Practice is not just about applying. Even 
when a theory is central, when solving a certain problem, the greatest difficulties could be to identify and analyze the 
relevant variables (not any longer given and defined, as in textbooks), and to be aware of the limitations of theories. 
Though many has said the same before we don�t think the university community has taken these issues serious enough. We 
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also do think that the problem is closely related to the unjust fact that theorists used to a limited laboratory world, own and 
administrate the education of the practitioner. 

 
We try to make the GLC-courses flexible and independent of distance. The vision is that you read the theory as you 

work with the issues related to it in the GPs. By this we are breaking with a strong tradition in, for example, engineering 
education; where you usually start with studying Mathematics, and Physics, followed by applied science in different forms, 
and before passing exam, ended by practice, mostly out of university. This way of educating engineers follows the logic of 
a technical rational view; where the practitioners� work mainly is seen as applying research to practical problems. It could 
be viewed as forcing theory on practice. Research critiques of this kind can be found at Elliot (1991), Schön (1986), 
Zeichner (1993) or Gummesson (1985, 2000) or Ghay (1998). We believe that the multidisciplinary projects will function 
as holistic examples to reflect on in the theory courses. As researchers / teachers participate in Gp we hope they will evolve 
as practitioners themselves. Thereby they, accompanied by participating people from enterprises, will become able to act as 
coaches. Schön (1986) has made a valuable contribution in describing the role of a good coach supporting the students� 
reflections in action and on action according to actions in practice. Our GLC-pilots should also function as a supervisor or 
facilitator of research. Elliot (1991) makes a distinction about first and second order inquiry when doing research together 
with practitioners, which should be useful when developing objectives according to coaching and supervising students in 
research. A first order inquiry include every aspects of research, as generation of new theory. A second order inquiry is 
more abut test and evaluation. First the students will be facilitated in second order inquiry, followed by first order inquiry. 
The students personal outcome of each GP is expected to be very complex and very much depend on the students� creative 
style and ability to work with others and we therefore have to consider development of social skills and different kinds of 
tacit knowledge.  

 
Essential when developing an ordinary course into a GLC-course is to draw a line between the surface-level and in-

depth-level. Therefore we have tried, in cooperation with our colleagues, to develop a complementary theory further 
explaining the distinctions between these two concepts. We are here regarding knowledge as possible to divide into two 
qualitative different categories (or aspects): Action Directed Knowledge, ADK, and Explanation and Interpretation Directed 
Knowledge, EIDK, which is corresponding to the surface respective in-depth level. We think that these categories of 
knowledge fulfill different needs, at different times and situations. Our conceptual definition looks like this: 1) ADK and 
the corresponding surface-level is related to what Ellström (1996) calls adaptation directed learning (our translation from 
Swedish). We want to use a new but connected term; adaptive directed problem-solving (we think this is what the 
engineering students basically was learning in Abrandt-Dahlgren (2001) referred example in next chapter). ADK is 
connected to the experiential mode (see next chapter) .and the theories here may come from outside the academy. Examples 
of this kind of content could be: manuals to computer programs, routines and procedures for bookkeeping and so on. The 
knowledge is often used as an unquestioned tool, but essential to solve every-day problem. Without this kind of knowledge 
the world would seem rather chaotic. 2) EIDK and the corresponding in-depht-level is related to what Ellström define as 
development directed learning. Here we want to use a correlated term of development directed problem-solving (in GLC 
this kind of learning will be supported both in GPs and the theories in-depth-level). EIDK is connected to the reflective 
mode (see next chapter). Epistemology and ontology positioning seems is important for EIDK (but not for ADK). Trying to 
solve new problems, question and exceed routines and procedures EIDK is useful. We have tried to summarize the 
ADK/EIDK-theory in figure 3 next side.  

 

Cognition Norman Experiential Mode Reflective Mode 

Learning Ellström Adoption Directed Learning Development Directed Learning 

Methodology Andersson Adoption Directed Problem Solving Development Directed Problem Solving 

Knowledge Andersson Action Directed Knowledge, ADK Explanation and Interpretation Directed Knowledge, EIDK 
Figure 3 

 
We are also trying to generate a theory aimed to explain the order of relation, as a person has, to a certain subject. The 

idea is that this relation is of great importance for how the learning will turn out in the end. We are reasoning like this: A 
researcher in physics has a first order relation to physics (as a co-creator), but a second order to mathematics (although 
mathematical knowledge is a very important base for his or hers research). A teacher outside university usually has an order 
somewhere between first and second to his / hers main subject, but as a possible �teachers as researcher�, a first order 
relation to learning. An engineer with a master degree, focused on invention, should have a second order relation to many 
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subjects (using the knowledge as tools to achieve some kind of action). He has to be critical about the quality of certain 
tools, otherwise accidents may happen, or the product would fail on market and so on. An engineer with a bachelor degree 
in Sweden, focused on using already developed technology, may have a third order relation to many subjects. With a third 
order relation there is perhaps little less of awareness and critical reflections according to the subject. This subject-order-
relation theory is not finished, but we think the quality of this relation has a great influence on how the individuals personal 
knowledge finally turn out. For instance, if a researcher of Physics and a researcher of Mathematics attend the same course 
in Mathematics the order of relation to the subject do probably effect how they internalize the knowledge. A first order 
relation should follow with a more relativistic view of the subject as: eternal expanding, people representing different 
interpretations and so on. The second order relation should be more of: taking for the truth, viewing knowledge according 
to the content as a tool to achieve some kind of desirable action. If we now go back to the engineer focused on invention 
we think he or she has this relativistic view according the building of artifacts. Here, it is possible for the University to 
support, like �teacher as researcher�, a first relation in knowledge about the actual work as an engineer. If it is like this 
theory implies, we think it should be given an influence on how we design our learning processes at University. We think 
that this order of relation has a great influence on how the band between theory and practice look like on micro, as well as 
on macro level. We have decided, together withanother colleague, to do a collaborative development and writing about this 
theory. We hope to publish it sometime this year.  

 

Further justifications for the introduction of GLC 
The practice / theory problem of today is accentuated by the splitting of subjects into sub-subjects resulting in a very 

shattered curriculum for the student. Which of the offered lenses should the practitioner choose to wear later on in working 
life? Are these varieties of lenses even compatible? Is it really fair to ask of a person, educated and prepared only through 
this shattered system, to handle complex and messy problems? This is what society, from day one, is demanding of a person 
passed the examination and entering working life. We think this is an unfair situation, leading to bad self-esteem for the 
practitioners, leaving them with the feeling that theory has no direct relevance to their practical everyday problems. This 
create a large gap between theory and practice, and is accentuated in the common apprehension of high status knowledge of 
academe, and low status knowledge of practitioners (handling practical problems). Ghaye (1998 p121-123) expressively 
referring this theme by lending the words of a teacher, reflecting on the time when he left university and entered working 
life:  

 
��very soon things started to happen which initially led me to think that something was very wrong with me, the 

children, the activities or, even worse, the whole learning milieu in my classroom�In short, when I appealed to theory and 
tried to relate it to what was actually going on in my classroom full of unpredictability, multidimensionality and 
simultaneity, I discovered two things. First, the theory did not fit my particular situation: even if I tried to force-fit it. It did 
not help describing my practice, to enable me to offer explanations for what was going on�For the first five years of my 
career I had crises of confidence. All this so-called �knowledge� seemed to have no direct relevance to my everyday 
pedagogical problems...�  

 
Brulin (2001) is making the same point at a macro level, by addressing to the �third task�, added 1997 to The Higher 

Education Act (regulating research and higher education in Sweden). The law aims to push the Universities to expand their 
production of practical knowledge and aims to getting them to better serve their communities, or in other words; closing the 
gap between theory and practice. Behind introduction of this law there is a frustration over, and huge critic, of the situation 
where theory and practice is clearly separated. We do not say that practice and theory ever could be totally the same 
(although, there are opinions of that kind, guided by a dislike of this eternal dualism�), they could not and should not be; 
but they should be put closer, with a strong and more explicit band between. Theory should reflect practice and practice 
should inspire and challenge theory with action (by following, as well as breaking the roles). Practice and theory is certainly 
very mixed up. Action is not done with out thinking, and reflection is also a kind of action. There are no clear distinctions 
between action and reflection, theory and practice. Some times action and reflection take place at the same time, but often 
they are separated in time, and cognitive modes. According to this Norman (1993) uses the concepts of experiential and 
reflective mode. Of course, Normans definition is very rough, but he is making a good point when addressing this to the 
example of flying an airplane: the pilot has to think and act intuitively (experiential mode) most of the time, but when 
something unexpected and unusual happens he has to reflect over the situation and go beyond the standard routines 
(reflective mode).  

 
I do also, like Norman, believe that we are and should be more and less reflective from situation to situation, and that 

this is not related to a higher respectively lower quality (of our thinking process). Some times we are in a more experiential 
mode; for instance when we dance, play music, take part in brainstorming sessions and so on. To do this in a good way our 
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experience tells us that we have to quiet the mind (to be less reflective). As a consequence, we don�t believe we always 
should strive to make as much knowledge explicit as possible. For instance; someone is playing a piece of music by notes, 
and after some training the person don�t need the notes any more. The music as knowledge has become tacit, and personal. 
There are several levels including in this knowledge transformation and we think it is quite clear that the last one has the 
best quality in this example. When playing the piece, reflecting could harm the artistry. Our examples connect with the 
debate about what differs between novice and expert knowledge, where the latter often is described as more tacit and 
intuitive ((Dreyfus & Dreyfus, 1986) (Göranzon, 1991) (Johannessen, 1999)) (Lave & Wenger, 1991). But, of course, if the 
knowledge is not made explicit it is not easy to explore, expand and share with others, and therefore we should certainly 
make more knowledge explicit. Molander (1996) criticizes Dreyfus and Dreyfus picture of the intuitive expert, unable to 
make explicit argument of their action. Molander means that this kind of expert should have problem to reflect, exceed 
routines and rules, and thereby to learn. We think he has made a good point there. This is also analog with the critique of 
imitation in apprentice learning as too static, not possible to exceed the master level. The use of several masters is a usual 
suggested solution to this problem. The student is then thought to develop a relativistic and autonomous perspective. 

 
Schön (1986) make distinctions between Reflections in action and Reflections on actions, and we could, of course, go 

further; talking about reflections of theory, reflection of reflections and so on. However, according to this and our reasoning 
above; our first point is that theory and practice is and could not be totally the same. A second point is that theory and 
practice, respectively reflections and action: has the relation of macro and micro; which could not be clearly distinguished. 
A third point we would like to make is that a practitioners (carpenters, engineers, psychotherapists etc.) work can be as 
intellectual as a researcher. Molander (1996). has made this very clear with examples from research about working life. 
Maybe many carpenters has a better balance between actions and reflections (practice and theory) than many researchers, 
poor of contact with real world action. Ghaye (2000b) is making a principal statement: �Reflective practice does not 
separate practice and theory�, and goes on with suggesting; �reflective practitioners do not separate practice from theory�. 
We do partly agree with the meaning of this; good theory is closely connected to good practice, and the reverse, but theory 
and practice can never be the same. 

 
Engineering education is often presented as training in problem-solving. Abrandt-Dahlgren (2001) has made a case-

study of three different PBL educations. As a result she can see that the concept of PBL looks rather different depending on 
which profession the education are build around. However, in the case of Engineering education, the students is not 
formulating their own questions, this is already made by the teachers, who has putted them in a pre maid list. As we 
understand the way that they are working; they tick off on that list with type-problems, as they understand and achieve to 
solve the problem. For these students there are also very little of searching for literature. We see a problem with this way of 
working; they spend a lot of time on the high hard ground but very little the swampy lowland. We know that this example 
maybe is not very representative of the PBL as a model. However, a lot of Engineering Education, not PBL ones, is looking 
quite like this example. It tells us that we have to be critical in many ways, when trying to change the curriculum, otherwise 
the future may turn out very much like the past. You can not just implement a new pedagogical model, just like that. To be 
a little self-critical: GLC will not change anything, not as a theory. How the big picture turn out here, depends on what 
knowledge we are able to build and share together, and close to this, how able we will become to change our values and 
live by them (the theory-in-use). 

 

Building the Arena Innovative Engineering and Enterprise, AIEE  
As a student there are new exams to take, as for instance: Master of Science within AIEE in Mechanical Engineering, 

Master of Science in Business and Economics within AIEE; major in Business Administration etc. We are also starting a 
Doctoral School within the Arena. The Greenhouse-pilot education will be one of the doctoral courses. The doctoral 
students will form a multidisciplinary group where everyone also has a close supplementary connection to a division (and 
department) beside the Arena. The ambition is to build this new Arena together with the students, and doctoral-students. 
We have started four Greenhouses in different areas, such as: natures technology, safety products, design with new 
materials and one Greenhouse, closely related to the described SIRIUS-course. Names on the Greenhouses, clearer focus 
and staff organization is under construction for the time being. Use of curriculum time: Theory courses; ¾, GP; ¼.   

 
GP-pilot project, building a racing car. 
One of the projects this year within the activities of the SIRIUS-course, was a pilot project, testing several aspects 

according to an ideal Greenhouse Project. The project has involved students, as well as researchers participation, from 
Mechanical Engineering, Ergonomic Design, Industrial Management and Engineering, and some more areas. The project 
personnel have also tested to mix experienced and more inexperienced students. The collaborative aim, was to develop a 
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Racing Car, to participate in the competition of STUDENT FORMULA SAE, which include around one hundred 
competing teams in USA; and 50 in Europe. The car is now finished and ready for the competition. As a product this car is 
very complex, with a lot of new thinking build in. It was firstly created as a virtual prototype. The computer simulations has 
been very complex and deeply done; including aspects of the motor, chassis, driver and so on, which has made it possible to 
construct a competitive racing-car on short time, with a minimum of physical prototyping and testing. The experience from 
the course is good and the project will go on next year. As a parallel project we plan to build an electric wheel chair for 
functional disabled persons. These projects will run as an integrated part cooperation between SIURIUS and one 
Greenhouse.  

 

How could GLC be developed as Participatory Action Research? 
This will be the title of a coming article that we are working on. In the second part of the summary we have already 

outlined some of the ideas behind doing this as a PAR and we have described the role of the GP pilot training. We can 
already see some initial key issues that probably will be a part of the training. The education will, besides developing a 
reflective practice around AIEE and GLC, have the objectives of: giving the pilot knowledge and abilities to: 1) dare 
showing to be novice in certain areas, and at the same time feel confident enough to collaborate in a constructive dialog or 
meeting with experts in the areas, even if they are students. 2) to organize and lead industrial orientated projects with a 
multidisciplinary characteristic. 3) to design and use assessment methods supportive of student work within a GP. 4) 
participate in product development; �from idea to prototype� including need finding, brainstorming, concept generation and 
so on. 5) facilitate and supervise students doing research together with experienced researchers, on equal terms. 6)facilitate 
the students reflections in-action and on-actions. Helping students to build a understandable and explicit band between 
theory and practice. These are critical incidents we can predict. In the long run the coming critical incidents will guide this 
education.  
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Bilaga 2: Forskningsansats och förhållningssätt till forskningsetiska principer inom projektet Greenhouse Learning 
Concept, GLC. Version: forskare/lärare/administratör 

 

Forskningsansatsen och förhållningssätt till forskningsetiska principer 
inom projektet Greenhouse Learning Concept, GLC.  
Ställningstagande till personlig medverkan 

 
Forskningsansatsens empiri kommer till stor del att byggas kring vår individuella och kollektiva reflektion i 
anslutning till denna utvecklingsprocess. I de fall man önskar framföra åsikter anonymt kommer det att 
respekteras. Bakgrunden till önskad anonymitet kan t.ex. vara beroendeställning gent emot någon eller vissa 
grupper. I övrigt kommer vi att sträva efter en så öppen process som möjligt där allas röster ska bli hörda. 
Gruppers eller enskildas idéer och åsikter kommer inte refereras med namn i interndokument eller artiklar före 
respektive person eller grupp har givit tillåtelse därtill. En förhoppning är att flera av er kommer att skriva 
artiklar tillsammans med Mikael, och att vårt utvecklingsarbete kommer att präglas av ett undersökande 
arbetssätt som lämpar sig att utvärdera.  

Att vi tar upp och trycker på etiska avvägningar beror på att vi inte vill att någon ska komma att känna sig 
utnyttjad eller exploaterad. De val vi kommer att göra tillsammans som har med arena- och drivhusutveckling att 
göra, kommer troligen att kantas av diskussioner och beslut baserade på värderingar lika mycket som på mer 
objektiva fakta. Det är därför viktigt att vi låter värderingarna komma i dagen om vi ska ha möjlighet att bygga 
på vår erfarenhet, ompröva den när så behövs, eller för att uttrycka det med andra ord: uppnå en situation där vi 
tillsammans kan göra explicita medvetna val. Vi tror inte att möten kommer att behöva bandas, inte heller har vi 
tänkt oss någon tonvikt vid personliga intervjuer. Anteckningar från möten kommer att vara viktiga. Vi vore 
tacksamma om ni sänder en kopia per e-post till Mikael då ni haft egna möten. När man har diskussioner eller 
vill delge synpunkter är det bra om de görs skriftligt på e-post och att en kopia adresseras till Mikael så att han 
kan rapportera tillbaka till processen.  

Forskningen förväntas inte störa processen, utan är tänkt som ett stöd för den. Mikael följer processen, deltar i 
diskussioner och sammanställer information som sedan går tillbaka till alla. Mikael kommer också att läsa 
litteratur som har med lärande, teamwork och dylikt att göra för att därigenom kunna inspirera processen med 
idéer utifrån. Koordinatorsgruppen kommer formellt sätt vara beslutande i de flesta övergripande frågorna (med 
stöd av arenarådet) men gruppen kommer att försöka vara följsam mot de idéer som förs fram av de som deltar 
aktivt i utvecklingsprocessen. Workshoparna kommer att ges en central roll i sammanhanget. Därför är det 
viktigt att vi för anteckningar även från grupparbeten. De kan vara korta i punktform. Huvuddragen bör dock 
finnas arkiverade. 

Här följer utdrag (markerade inom ram) ur �Forskningsetiska principer� för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning (Utgivare Vetenskapsrådet, ISBN:91-7307-008 ). Vi har i kursiverad stil 
skrivit in vårt förhållningssätt till de regler och rekommendationer som rådet givit uttryckt för. 

 

 
Fyra huvudkrav 
Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 
Dessa krav skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Vart och ett av dessa krav kan sedan specificeras ytterligare i ett antal regler, av 
vilka några skall redovisas i det följande. 
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Vi anser följande: De krav som följer nedan är framförallt framtagna för att skydda individen som beforskas mot 
eventuella negativa konsekvenser av forskningen. Invägt är dessutom det allmännas behov av forskning för 
utveckling av vårt samhälle. Vår ansats är deltagande aktionsforskning ,�participatory action research� (PAR), 
som i sig är en ansats för att upphäva den ibland orättvisa maktbalansen mellan �forskande� och �beforskad�. 
Ansatsen står för mer rättvisa och är emot den exploatering av individer som från och till sker i forskningens 
namn. I de mer traditionella forskningsprojekt där maktbalansen är sned syftar lösningarna ofta på att angripa 
symptomen genom att ge den beforskade anonymitet. Det står i motsatsförhållande till förhållandet för den 
forskande, som för egen del aktivt söker uppmärksamhet, för sin identitet eller sitt namn. Genom PAR försöker 
man uppnå jämlikhet och rättvisa genom att så många röster blir hörda som möjligt. Valideringsprocessen 
bygger till stor del på vad deltagarna finner vara sant, rimlig eller trovärdigt. Då är det svårt att bygga en 
forskningsdesign (strategi) på full anonymitet. Vill vissa stå utanför går det bra, men ansatsen gynnas av en 
situation där det stora flertalet kan acceptera en öppen process. PAR förutsätter för sitt genomförande att det 
finns ett gemensamt intresse hos inblandade parter av att driva projektet. Målsättningen med PAR är oftast att 
uppnå en förbättrad praktik av något slag. Ju fler som vill vara med om att debattera, pröva och utvärdera nya 
idéer i verksamheten samt eventuellt skriva, desto bättre. All dylik aktivitet förutsätter av bland annat 
valideringsskäl en frivillig medverkan. 
  
 
Informationskravet 
Regel 1: Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta 
alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

 
Vi anser följande: Regel 1 uppfylls genom att deltagare delges detta dokument samt ges en möjlighet att här 
förhålla sig till egen medverkan. 
 
 
Samtyckeskravet 
Regel 2:Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa 
fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan samtycke 
inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, lärare, 
arbetsgivare, fackförening eller motsvarande) och eventuellt berörd tredje part. En förutsättning är då 
också att undersökningen i förekommande fall sker inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter och på 
vanlig arbetstid. 

 
Vi anser följande: När det är aktuellt att t.ex. delge alla deltagare en idé, åsikt eller liknande 
(internrapportering) som någon enskild deltagare fört fram, då kommer respektive uppgiftslämnare tillfrågas om 
han eller hon vill stå bakom detta med namn. Vi tänker oss i detta fall att det t.ex. kan handla om att ge feedback 
på vad som framkommit vid en workshop eller liknande. Detta förfaringssätt gäller naturligtvis även vid extern 
informationshantering som artikelpublicering och dylikt.  
 
 
Regel 3:De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 
och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa 
följder för dem. Vid forskning då deltagarna är aktiva är denna regel tämligen oproblematisk. Om en 
deltagare vill avbryta sin medverkan t.ex. mitt i en intervju står det honom/henne fritt att göra detta. 
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Vi anser följande: I de fall någon inte önskar deltaga längre, står det denne fritt att omedelbart återtaga 
nedanstående beviljande. Personen kommer då inte att tillfrågas om reflekterande synpunkter på utvecklingen 
av arena och drivhus. De synpunkter som han eller hon ändå ger uttryck för offentligt på workshopar eller 
liknande kommer i de fall de nedtecknas, att bokföras som anonymt lämnade.  
 
 
Regel 4: I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 
otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren 
och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. I vissa fall kan, med hänvisning till det 
övergripande forskningskravet, beroendeförhållanden inte helt undvikas. 
 

 
Vi anser: Ingen av de som har att göra med utveckling av arena eller drivhus kan helt undgå att påverkas av 
denna forskningsansats. Den enskilde kan dock genom att avstå från medverkan slippa att få frågor ställda per 
e-post, muntligt eller på annat sätt, där syftet har med forskningen att göra. Beslut om att inte delta kommer inte 
att påverka den enskildes ställningen inom verksamheten. Ett specialfall kommer gälla för de forskarstuderande 
som kommer att tas in i arenans forskarskola. De kommer att ta ställning till sin medverkan i samband med 
antagningen.  
 
 
Konfidentialitetskravet 
Regel 5:All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om 
enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana 
uppgifter. Vad som anses vara etiskt känsligt kan naturligtvis variera från samhälle till samhälle och 
från en tid till en annan. Utgångspunkten bör vara vad man kan anta att de berörda (således ej forskaren 
) och deras efterlevande kan uppfatta som obehagligt eller kränkande. 
 

 
Vi anser följande : Vi har inte för avsikt att forskningen ska innehålla uppgifter av känslig natur. Åsikter om 
andra som person, deras avsikter osv. kommer inte att registreras under arbetets gång. Vi hänvisar till den typ 
av kunskap som projektet förväntas resultera i som finns beskrivet i artikeln. För att uppnå den har vi inte behov 
att arkivera känsliga uppgifter. I vissa fall, och för vissa, kan det eventuellt kännas besvärligt att uttala sig 
offentligt om sina uppfattningar om hur arenan och drivhusen utvecklas. Vid eventuella krav på anonymitet från 
den enskilde kommer det att tillgodoses. Detta gäller för såväl intern som extern rapportering. 
 
 
Regel 6:Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 
sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter 
som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för 
utomstående att komma åt uppgifterna. 
 

 
Vi anser följande: Reglerna ovan är fastställda för forskning stödd av Vetenskapsrådet, och de bygger, som 
redovisats ovan, på mer traditionell forskning. Vårt forskningsstöd kommer från annat håll (finns redovisat i 
artikeln).Vi anser oss därför att ha viss frihet i utformningen av vår etiska profil. Regel 6 kommer vi inte, som vi 
ser det, att varken kunna eller vilja följa. Vår ansats bygger av jämlikhets- rättvise- och valideringsskäl på en 
så öppen process som möjligt. En process där så många röster som möjligt blir hörda. Då finns inte behovet av 
en generell anonymitet. Det kommer som angivits ovan dock att respekteras då enskilt önskemål finns därom.       



 
 

 

4

 
Vi belyser med ett fiktivt exempel när det kan vara bättre att gå ut med riktiga namn: 
�Danton S. och Philippe G. är föreståndare för drivhuset Medmek. De har under förra året drivit ett 
utvecklingsprojekt, där både studenter och forskare medverkat i framtagningen av en ny säkerhetsrelaterad 
produkt för Räddningstjänsten. Projektet har lyckats integrera utbildning och forskning på ett bra sätt. Det har 
däremot visat sig svårt att låta studenter från olika program mötas i projektet och finna lämpliga tider att 
träffas. D och P anser att det största hindret utgjorts av att modulschemat inte anpassats för multidisciplinär 
student- och forskarsamverkan. Denna uppfattning om nuvarande modulschema delas av�..� Om vi nu tänker 
oss ovanstående resonemang med deltagare x och y som förestår drivhuset Z�.så blir inte beskrivningen lika 
trovärdig. Den blir inte heller lika trovärdig om vi enbart resonerar i statistiska termer, bland annat därför att 
denna forskningsansats är så kontextuellt bunden, och urvalet så begränsat att det är svårt att leda något i bevis.   
 
 
Nyttjandekravet 
Regel 7:Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Generellt gäller att personuppgifter insamlade 
för forskningsändamål endast bör doneras eller utlånas till andra forskare som ikläder sig de 
förpliktelser mot uppgiftslämnare och försökspersoner som de forskare som ursprungligen insamlade 
materialet utlovat. 
 
Regel 8:Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder 
som direkt påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den 
berörda. 

 
Vi anser följande angående regel 7 och 8: Mikael kommer genom sin roll troligtvis känna till uppgifter som t.ex. 
koordinatorer och forskarskoleföreståndare är ovetandes om. Drivhusansvariga, med flera, befinner sig i viss 
beroendeställning till koordinatorena. I de fall Mikael genom sin roll får ta del av uppgifter som kan missgynna 
vissa personer i beroendeställning om de kommer t.ex. koordinatorer till kännedom, har han tystnadsplikt. 
Uppgifter av denna karaktär ska heller inte lagras på annat sätt än att det t.ex.. står på följande sätt i 
arbetspapper �det föreligger nu ett visst motstånd eller missnöje med hur man från ledningens sida 
administrerar drivhusens tilldelning av resurser...�.  
    
 
Ansvar för forskningsetiska överväganden 
Det etiska ansvaret åligger projektledaren. Detta gäller även då forskningsprojektet granskats av en 
forskningsetisk kommitté. Projektledaren ansvarar också för att all berörd personal är förtrogen med de 
forskningsetiska principerna och för att insamling och lagring av personuppgifter sker på ett betryggande 
sätt. 
 

 

Vi anser: Mikael Jonsson ( Sirius laboratoriet) är Mikael A:s huvudsakliga handledare och står som 
projektledare vid ansökningar om finansiering. Anders Söderlund är biträdande handledare 
(Lärarutbildningen). De medverkar naturligtvis i detta projekt och är en direkt förutsättning för dess 
genomförande. Båda har tagit del av dessa principer och samtycker med dess utformning samt omfattas av 
tystnadsplikt. Dock är det Mikael A som kommer arbeta närmast fältet och t.ex. får agera filter när eventuella 
känsliga uppgifter dyker upp, samt i övrig handling måste agera på ett sådant vis att ovanstående principer 
gäller i handling för projektet. Vi betraktar därför honom som ytterst ansvarig för forskningens konkreta 
hantering av etiska frågor.  
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Slut på utdrag och kommentarer! 

 

Nedan har du möjlighet att ta ställning till din egen medverkan i detta 
forskningsprojekt genom att besvara fråga 1 och 2. 
1) Vill du medverka i detta forskningsprojekt på de premisser som beskrivs ovan? (svara med ja eller 
nej)���.. 

2) Om nej, finns det någon ändring av dokumentet som skulle kunna leda till din samverkan, i så fall vilken? 

���������������������������������������� 

���������������������������������������� 

���������������������������������������� 

���������������������������������������.� 

����������������������������������������. 

Datum:.����.. 

Namnteckning:��������������������������������.�.. 

Namnförtydligande:�������������������������������� 

Institution, avdelning:������������������������������� 

Om du är student; utbildning, klass: ������������������������... 

�Vi� i detta dokument är:  Mikael Andersson 

    Arenakoordinator x 

Arenakoordinator y 
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Bilaga 3: CDIO syllabus: svensk version 
 
1. MATEMATISK, NATURVETENSKAPLIG OCH TEKNISK 
KUNSKAP SAMT INGENJÖRSTÄNKANDE 
 
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER 
OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
 
2.1 INGENJÖRSMÄSSIGT TÄNKANDE OCH 
PROBLEMLÖSANDE 
2.1.1 Problemformulering 
2.1.2 Modellering 
2.1.3 Kvantitativa och kvalitativa uppskattningar  
2.1.4 Analys med hänsyn till osäkerheter och risker 
2.1.5 Slutsatser och rekommendationer 
 
2.2 EXPERIMENTERANDE OCH KUNSKAPSBILDNING 
2.2.1 Hypotesformulering 
2.2.2 Informationssökning 
2.2.3 Experimentell metodik 
2.2.4 Hypotestestning 
 
2.3 SYSTEMTÄNKANDE 
2.3.1 Helhetstänkande 
2.3.2 Interaktion och framträdande egenskaper hos system 
2.3.3 Prioritering och fokusering 
2.3.4 Kompromisser och avvägningar i val av lösningar 
 
2.4 INDIVIDUELLA FÄRDIGHETER OCH EGENSKAPER 
2.4.1 Initiativförmåga och risktagande 
2.4.2 Uthållighet och anpassningsförmåga 
2.4.3 Kreativt tänkande 
2.4.4 Kritiskt tänkande 
2.4.5 Självkännedom  
2.4.6 Nyfikenhet och livslångt lärande 
2.4.7 Planering av tid och resurser 
 
2.5 PROFESSIONELLA FÄRDIGHETER OCH 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT  
2.5.1 Yrkesetik, integritet, ansvar och pålitlighet 
2.5.2 Professionellt uppträdande   
2.5.3 Aktiv karriärplanering 
2.5.4 Att hålla sig a jour med professionens utveckling 
 
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH 
KOMMUNICERA 
 
3.1 ATT ARBETA I GRUPP 
3.1.1 Att skapa effektiva grupper 
3.1.2 Arbetet i gruppen 
3.1.3 Gruppens utveckling 
3.1.4 Ledarskap 
3.1.5 Gruppsammansättning 
 
3.2 ATT KOMMUNICERA 
3.2.1 Kommunikationsstrategi 
3.2.2 Budskapets struktur 
3.2.3 Skriftlig framställning 
3.2.4 Multimedia och elektronisk kommunikation 
3.2.5 Grafisk kommunikation 
3.2.6 Muntlig framställning och icke-verbal kommunikation 

 
3.3 ATT KOMMUNICERA PÅ FRÄMMANDE SPRÅK 
3.3.1 Engelska 
3.3.2 Språk i länder av regionalt industriellt intresse 
3.3.3 Andra språk 
 
4. IDENTIFIERING, UTVECKLING, REALISERING OCH 
DRIFT AV TEKNISKA SYSTEM MED HÄNSYN TILL 
AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH 
KRAV 
 
4.1 SAMHÄLLELIGA VILLKOR 
4.1.1 Ingenjörens roll och ansvar 
4.1.2 Teknikens inflytande i samhället 
4.1.3 Samhällets regelverk för ingenjörsverksamhet 
4.1.4 Historiska perspektiv och kulturella sammanhang 
4.1.5 Samtida frågeställningar och värderingar 
4.1.6 Utvecklande av ett globalt perspektiv 
 
4.2 FÖRETAGS- OCH AFFÄRSMÄSSIGA VILLKOR 
4.2.1 Förståelse för olika affärskulturer 
4.2.2 Planering, strategier och mål för affärsverksamhet 
4.2.3 Teknologibaserat entreprenörskap 
4.2.4 Att arbeta framgångsrikt i en organisation 
 
4.3 SYSTEMFORMULERING, -UPPBYGGNAD OCH -
OPTIMERING 
4.3.1 Att specificera systemkrav och mål 
4.3.2 Att definiera systemets funktion, koncept och arkitektur 
4.3.3 Att modellera system och att säkerställa måluppfyllelse  
4.3.4 Ledning av utvecklingsprojekt 
 
4.4 ATT UTVECKLA SYSTEM 
4.4.1 Konstruktionsprocessen 
4.4.2 Konstruktionsprocessens faser och metodik  
4.4.3 Kunskapsanvändning vid konstruktion 
4.4.4 Disciplinär konstruktion (inom ett teknikområde t.ex. 
hydraulikkonstruktion) 
4.4.5 Multidisciplinär konstruktion   
4.4.6 Konstruktion med hänsyn till multipla, motstridiga mål 
 
4.5 ATT REALISERA SYSTEM 
4.5.1 Utformning av realiseringsprocessen  
4.5.2 Tillverkning av hårdvara 
4.5.3 Implementering av mjukvara 
4.5.4 Integration av mjuk- och hårdvara 
4.5.5 Test, verifiering, validering och certifiering 
4.5.6 Ledning av realiseringsprocessen 
 
4.6 ATT TA I DRIFT OCH ANVÄNDA 
4.6.1 Att utforma och optimera driften 
4.6.2 Utbildning för drift 
4.6.3 Systemunderhåll 
4.6.4 Systemförbättring och -utveckling 
4.6.5 Systemavveckling 
4.6.6 Driftsledning 
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Bilaga 4a: Rollprofil Projektledare 

Rollprofil för Projektledare 
i drivhusprojekt med inriktning mot affärsdriven teknikutveckling 

Arbetsuppgifter för projektledaren 
Projektledaren har det övergripande ansvaret för projektgruppens process och måluppfyllelse. Som stöd för utövandet 
av rollen har projektledaren de handledare som är knutna till drivhuset. Den viktigaste resursen för att nå 
måluppfyllelse är de medarbetare (andra studenter, och i viss mån doktorander) som är knutna till drivhusprojektet. En 
konsekvens av ovanstående är att projektledaren måste kontrollera att respektive medarbetare gör det som denne tagit 
på sig vid projektets initiala såväl som fortlöpande förhandlingar om arbetsuppgifter. Uppstår utebliven aktivitet från 
medarbetare pga. sjukdom eller annat ansvarar projektledaren för att arbetat utförs av någon annan. Kan ingen annan gå 
in gör projektledaren det själv. Det senare gäller såvida inte uppgiften kräver specialistkompetens som projektledaren 
saknar. Projektledaren ska sträva efter att arbetsbördan för respektive medarbetare (inklusive henne / honom själv) hålls 
inom ramen för normal studietid. Då arbetsbördan markant avviker rapporterar projektledaren det för sina handledare. 
Om någon av medarbetarna inte fungerar i sin roll, dvs. inte utför sina arbetsuppgifter rådgör projektledaren med 
handledare om åtgärd. Genom sitt övergripande ansvar har projektledaren till uppgift att se till att varje medarbetare 
arbetar med rätt saker. Projektledaren har därför som ansvar att hålla regelbundna projektmöten (flera av dem 
tilsammans med handledaren) för en individuell uppföljning och avstämning av projektdeltagarnas (med olika roller) 
arbete och planerade arbeten. Avrapporetring ska ske i god tid före slutexaminationen till handledaren. 

Projektledaren ansvarar också för att informationshanteringen fungerar i projektet, att projektet koordineras i tiden samt 
att de ekonomiska resurser som knyts till projektet används på ett ändamålsenligt sätt. Dessa arbetsuppgifter kan med 
fördel delegeras till eventuell Projektadministratör. Det övergripande ansvaret kvarstår dock. Det är alltså 
projektledarens uppgift att kontinuerligt följa processens resultat. 

Nya medarbetare kommer att tillföras drivhuset mitt under pågående projekt. Detta ska meddelas projektledaren senast 
en månad före deras tillträde. Projektledaren har sedan i uppgift (i samråd med sina handledare) att planera för deras 
ankomst. Nykomlingarna ska känna sig välkomna samt tilldelas arbetsuppgifter som motsvarar deras kompetens 
respektive projektets behov. 

Seniora projektledare, dvs i drivhuskurser på nivå B och uppåt, ska ta en projektledande funktion mot mindre seniora 
stundenter som har en projektledar roll. Med detta menas att �äldre� projektledare ansvarar för att träna �yngre� 
projektledare, som tilkommit drivhusprojektet, i deras roll. 

I övrigt är det projektledarens ansvar att ta till sig de direktiv som utfärdas av arenaledning, drivhushandledare etc. som 
har beröring med projektet (inklusive projektledarens egen roll).  

Hur bedöms projektledarens rollutövning 
För att handledare ska kunna bedöma projektledarens arbetsinsats krävs det att han eller hon för loggbok över sina 
aktiviteter. Handledare kan endast bedömas utifrån uppvisat beteende. Det är därför dennes ansvar att hålla kontakt med 
sina handledare och informera dem om vad denne gör samt att låta det framgå vid olika presentationer eller rapporter. 
Nedanstående beskriver de förmågor som projektledaren förväntas utveckla och uppvisa med genom sitt beteende. 
Dessa bör läsas igenom nogsamt av både handledare och student. Förmågorna kompletterar arbetsuppgifterna, samt ger 
en fond mot vilken betygsbedömning kan utföras. Det är i huvudsak mot de primära förmågorna som betygsbedömning 
skall ske. Beteendet skall ha uppvisats under projektprocessens gång, dvs. inget senare examinations tillfälle ges för 
uppvisande av förmåga. Erhåller studenten betyget underkänt men har uppfyllt en väsentlig del av sin drivhusaktivitet 
kan handledare och examinator komma överens om en kompletteringsuppgift som ges åt studenten att lösas inom en 
given tidsram. 
Vilken nivå krävs för betyget godkänt 
Inom drivhuskurs ges endast betygsstegen godkänd eller underkänd. För att uppnå godkänt krävs att nivån på de 
förmågor som speglas i utövandet av vald eller på annat sätt accepterad roll under merparten av projekttiden ska stå i 
paritet med den utbildningsnivå som den studenten befinner sig på i övrigt. Förmågorna ska med andra ord befinna sig i 
balans med den studerandes övriga kunskaper. Befinner sig studenten i slutet av sin utbildning bör denne alltså utöva 
sin roll på ett sätt som ligger nära nivån för en nyutexaminerad på arbetsmarknaden. 
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Projektledarens primära förmågor (i rangordning): 
1. Att ta det övergripande ansvaret för gruppen process och resultat 

Förmågor I konkretiserad form 

Att skapa effektiva grupper planera och genomföra / arrangera effektiva möten aktivt delta i, och leda, 
formulering av mål och agenda 

Utöva ett professionellt ledarskap stimulera till kreativitet och beslutsamhet i processen aktivt stimulera nyttjande 
av agenda för att nå måluppfyllelse 

Att ta ansvar för gruppens / projektets utveckling ta ansvar för att konflikter som uppkommer löses aktivt lyssna och delta i 
processen 

Kontinuerligt utveckla gruppens sammansättning ta ett övergripande ansvar för att gruppen löser projektets problem  

2. Att ansvara för internt och externt informationsutbyte 
Förmågor I konkretiserad form 

Att ansvara för utvecklingen och realiseringen av 
projektets kommunikationsstrategi 

att se syftet med kommunikationen för att, tillsammans med andra, kunna välja 
lämplig kommunikativ form: dialog, diskussion, föreläsning, dokumentation vid 
presentationer osv. att ansvara för att gruppen väljer media som passar syfte 
och kommunikativ form 

Ta ansvar för budskapets struktur som förmedlas 
vid presentationer osv 

att sörja för att det vid presentationer etc. ges: logiska, övertygande argument, 
lämplig struktur och inbördes förhållande mellan olika idéer, relevanta, 
trovärdiga, tillförlitliga och understödjande argument, språkbruket innehåller 
ett tydligt och klart uttryckssätt, retoriska faktorer (t.ex. anpassning till 
publiken). 

Ta ansvar för att multimedia och elektronisk 
kommunikation används på ett för projektet 
positivt sätt 

 

Muntlig framställning och icke-verbal 
kommunikation tydlighet i kroppsspråk 

3. Ansvara för kommunikationen på engelska 

4. Individuella färdigheter och egenskaper 
Förmågor I konkretiserad form 

Initiativförmåga och risktagande  

Uthållighet och anpassningsförmåga 

kunna uppvisa självförtroende, entusiasm och ett brinnande intresse, kunna 
uppvisa hårt arbete, intensitet och noggrannhet i processen, vara 
förändringsbenägenhet, vilja och ha förmåga till självständigt arbete, vilja att 
arbeta med andra och att vara lyhörd för deras infallsvinklar, kunna acceptera 
kritik, kunna balansera privatliv och yrkesroll 

Kreativt tänkande ur ett helhetsperspektiv  
Kritiskt tänkande ur ett helhetsperspektiv  
Självkännedom, förståelse av den egna rollen i 
projektet  

Ta ansvar för gruppens planering av tid och 
resurser  

5. Professionella färdigheter och förhållningssätt 
Förmågor I konkretiserad form 

Yrkesetik, integritet, ansvar och pålitlighet  
Professionellt uppträdande  

6. Företags- och affärsmässiga villkor 
Förmågor I konkretiserad form 

Planering, strategier och mål för 
affärsverksamhet  

Teknologibaserat (utbildningsbaserat osv.) 
entreprenörskap  

Att arbeta framgångsrikt i en organisation  
Ledning av utvecklingsprojekt  
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Projektledarens sekundära förmågor: 

1. Matematisk, naturvetenskaplig, teknisk, eller socialvetenskaplig kunskap. (med betoning på 
ingenjörstänkande och affärsmässigttänkande i relation till innovation) 

2. Ingenjörsmässigt och affärsmässigt tänkande och problemlösande 
Förmågor I konkretiserad form 

Problemformulering  
Modellering  
Kvantitativa och kvalitativa uppskattningar  
Analys med hänsyn till osäkerheter och risker  
Slutsatser och rekomendationer  

3. Experimenterande och kunskapsbildning 
Förmågor I konkretiserad form 

Hypotesformulering  
Informationssökning  
Experimentell metodik  
Hypotestestning  

4. Systemtänkande 
Förmågor I konkretiserad form 

Helhetstänkande 

att inta tvärvetenskapligt (tvärfunktionellt) förhållningssätt med syfte att förstå 
ett system utifrån olika perspektiv, att samtidigt beakta ett systems funktion, 
beteende och struktur, att samtidigt ta hänsyn till ett systems sociala, 
affärsmässiga och tekniska sammanhang, att samtidigt beakta externa faktorers 
påverkan på ett system som man ser till systemets påverkan på omgivningen. 

Prioritering och fokusering  
Kompromisser och avvägningar i val av lösningar  

5. Samhälleliga villkor 
Förmågor I konkretiserad form 

Ingenjörens, ekonomens, lärarens roll och ansvar  
  
  

6. Att utveckla system 
Förmågor I konkretiserad form 

Konstruktionsprocessen  
Konstruktionsprocessens faser och metodik  
Kunskapsanvändning vid konstruktion  
Multidisciplinär konstruktion    
Konstruktion med hänsyn till multipla, 
motstridiga mål  

7. Att realisera system 
Förmågor I konkretiserad form 

Utformning av realiseringsprocessen  
Tillverkning av hårdvara  
Implementering av mjukvara  
Integration av mjuk- och hårdvara  
Test, verifiering, validering och certifiering  
Ledning av realiseringsprocessen  
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Bilaga 4b: Rollprofil Teknikutvecklare 

Rollprofil för Teknikutvecklare 
i drivhusprojekt med inriktning mot affärsdriven teknikutveckling 

Arbetsuppgifter för teknikutvecklare 
På grund av projektets art kan flera av de primära förmågorna strykas. Profilschemat bör före rollen är förhandlad ses 
som en möjlig utfallsrymd. Antag ett en teknikutvecklare ska ta fram ett mekaniskt bromsystem till en rullstol. Som 
�primära förmågor� i rollprofilen räknas bland annat följande förmågor upp:  
Att realisera system 
• Utformning av realiseringsprocessen 
• Tillverkning av hårdvara 
• Implementering av mjukvara (stryks) 
• Integration av mjuk- och hårdvara (stryks) 
• Test, verifiering, validering och certifiering (delar stryks beroende på projektets kravbild) 

Strykningen är alltså nödvändig eftersom utfallsrymden är så stor. Strykning ska ske i anslutning till intervjun. 
Handledare måste dock godkänna innan reducerad (eller utökad) profil gäller. Med hjälp av �brevet inför intervjun� 
fokuseras åtta förmågor. Markering sker på följande sätt: 
• Multidisciplinär konstruktion (fokuserad) 

Generellt för en teknikutvecklare gäller att denne ansvarar för utveckling av teknik/teknologier som svarar mot ett 
affärsmässigt behov. Vid större projekt är troligen teknikområdet uppdelat i delområden . Delområdena svarar kanske 
mot olika discipliner varför framgång i projektet är avhängigt av tvärfunktionell samverkan. Varje teknikutvecklaren 
har därför ett ansvar för att uppnå resultat avseende teknikområdet i sin helhet. Om något delområde har nedsatt 
funktion riskeras hela projektet. Varje teknikutvecklare är ansvarig för rapportering till projektledaren om man 
upptäcker nedsatt funktionalitet någonstans i projektet.  
Teknikutvecklaren förväntas under normala omständigheter följa projektledarens direktiv. Vid stor tveksamhet inför 
direktivens rimlighet rådgör teknikutvecklaren med drivhusets handledare som har beslutsmandat som överskrider 
projektledaren. 
Seniora teknikutvecklare, dvs i drivhuskurser på nivå B och uppåt, ska ta en projektledande funktion mot mindre 
seniora stundenter som har en teknikutvecklar roll. Med detta menas att �äldre� teknikutvecklare ansvarar för att träna 
�yngre� teknikutvecklare, som tilkommit drivhusprojektet, i deras roll. 
I vissa projekt kommer doktorander eller andra forskare / lärare vara projektledare. Detta förväntas endast gälla projekt 
av mycket hög komplexitet eller projekt där forskningsbasen är mycket stor. Som resurs ska teknikutvecklaren ges 
möjlighet till handledning som svarar mot dennes teknikområde. I många fall kanske detta inte kommer att behövas 
utan handledningsresursen kan läggas på handledning som kopplar mer till projektuppfyllelse. 

Hur bedöms teknikutvecklarens rollutövning 
För att handledare ska kunna bedöma teknikutvecklarens arbetsinsats krävs det att han eller hon för loggbok över sina 
aktiviteter. Handledare kan endast bedömas utifrån uppvisat beteende. Det är därför dennes ansvar att hålla kontakt med 
sina handledare och informera dem om vad denne gör samt att låta det framgå vid olika presentationer eller rapporter. 
Nedanstående beskriver de förmågor som teknikutvecklaren förväntas utveckla och uppvisa med genom sitt beteende. 
Dessa bör läsas igenom nogsamt av både handledare och student. Förmågorna kompletterar arbetsuppgifterna, samt ger 
en fond mot vilken betygsbedömning kan utföras. Det är i huvudsak mot de primära förmågorna som betygsbedömning 
skall ske. Beteendet skall ha uppvisats under projektprocessens gång, dvs. inget senare examinations tillfälle ges för 
uppvisande av förmåga. Erhåller studenten betyget underkänt men har uppfyllt en väsentlig del av sin drivhusaktivitet 
kan handledare och examinator komma överens om en kompletteringsuppgift som ges åt studenten att lösas inom en 
given tidsram. 
Det finns en möjlighet att lägga till respektive dra ifrån förmågor som hör till rollen. Detta ska i så fall (för att vara 
giltigt) ske i den så kallade intervjun där rollen förhandlas, och där rollen kan bytas mot annan roll. Studenten ansvarar 
för att mötets beslut dokumenteras och att kopia lämnas till handledare samt till arenans studievägledare inom en vecka 
efter intervjun. 

Vilken nivå krävs för betyget godkänt 
Inom drivhuskurs ges endast betygsstegen godkänd eller underkänd. För att uppnå godkänt krävs att nivån på de 
förmågor som speglas i utövandet av vald eller på annat sätt accepterad roll under merparten av projekttiden ska stå i 
paritet med den utbildningsnivå som den studenten befinner sig på i övrigt. Förmågorna ska med andra ord befinna sig i 
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balans med den studerandes övriga kunskaper. Befinner sig studenten i slutet av sin utbildning bör denne alltså utöva 
sin roll på ett sätt som ligger nära nivån för en nyutexaminerad på arbetsmarknaden. 
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Teknikutvecklarns primära förmågor (i rangordning): 
1. Matematisk, naturvetenskaplig, teknisk, eller socialvetenskaplig kunskap. (med betoning på 

ingenjörstänkande och affärsmässigttänkande i relation till innovation) 
2. Ingenjörsmässigt tänkande och problemlösande 

Förmågor I konkretiserad form 
Problemformulering  
Modellering  
Kvantitativa (och kvalitativa) uppskattningar  
Analys med hänsyn till osäkerheter och risker  
Slutsatser och rekommendationer  
Informationssökning  
Experimentell metodik  

3. Systemtänkande 
Förmågor I konkretiserad form 

Helhetstänkande 

att inta tvärvetenskapligt (tvärfunktionellt) förhållningssätt med syfte att förstå 
ett system utifrån olika perspektiv. 
att samtidigt beakta ett systems funktion, beteende och struktur.  
att samtidigt ta hänsyn till ett systems sociala, affärsmässiga och tekniska 
sammanhang. 
att samtidigt beakta externa faktorers påverkan på ett system som man ser till 
systemets påverkan på omgivningen.) 

Interaktion och framträdande egenskaper hos 
system  

Kompromisser och avvägningar i val av lösningar  

4. Individuella färdigheter och egenskaper 
Förmågor I konkretiserad form 

Initiativförmåga och risktagande  

Uthållighet och anpassningsförmåga 

kunna uppvisa självförtroende, entusiasm och ett brinnande intresse, kunna 
uppvisa hårt arbete, intensitet och noggrannhet i processen, vara 
förändringsbenägenhet, vilja och ha förmåga till självständigt arbete, vilja att 
arbeta med andra och att vara lyhörd för deras infallsvinklar, kunna acceptera 
kritik, kunna balansera privatliv och yrkesroll 

Kreativt tänkande ur ett helhetsperspektiv  
Kritiskt tänkande ur ett helhetsperspektiv  
Självkännedom, förståelse av den egna rollen i 
projektet  

Nyfikenhet och livslångt lärande  

5. Professionella färdigheter och förhållningssätt 
Förmågor I konkretiserad form 

Yrkesetik, integritet, ansvar och pålitlighet  
Professionellt uppträdande  

6. Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera 
Förmågor I konkretiserad form 

Arbete i gruppen Att säkerställa att gruppen har tillgång till och förståelse för forskningsresultat 
med bäring på det aktuella projektet 

Kommunicera i gruppen Att kunna kommunicera ovanstående på ett sådant sätt att övriga i gruppen kan 
utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande vis 

Budskapets struktur 

logiska, övertygande argument, lämplig struktur och inbördes förhållande 
mellan olika idéer, relevanta, trovärdiga, tillförlitliga och understödjande 
argument, språkbruk � tydligt och klart uttryckssätt, retoriska faktorer (t.ex. 
anpassning till publiken). 

Kunna hantera multimedia och elektronisk 
kommunikation för utövande av roll.  

Kunna hantera lämplig grafisk kommunikation, 
t.ex. CAD.  

7. Ansvara för kommunikationen på engelska 
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Förmågor I konkretiserad form 
Skriftlig kommunikation på engelska  
Muntlig kommunikation på engelska  

8. Systemformulering, -uppbyggnad och -optimering 
Förmågor I konkretiserad form 

Att specificera systemktrav och mål  
Att definiera systemets funktion, koncept och 
arkitektur  

Att modellera system och att säkerställa 
måluppfyllelse  

9. Att utveckla system 
Förmågor I konkretiserad form 

Konstruktionsprocessen  
Konstruktionsprocessens faser och metodik  
Kunskapsanvändning vid konstruktion  
Multidisciplinär roller ikonstruktionsprocessen   
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Teknikutvecklarenss sekundära förmågor: 

1. Experimenterande och kunskapsbildning 
Förmågor I konkretiserad form 

Hypotesformulering  
Hypotestestning  
Planering av tid och resurser  

2. Samhälleliga villkor 
Förmågor I konkretiserad form 

Ingenjörens, ekonomens, lärarens roll och ansvar  
Forskningens inflytande i samhället  
Samhällets regelverk för ingenjörs verksamhet, 
ekonomisk verksamhet mm-  

Historiska perspektiv och kulturella sammanhang  
Samtida frågeställningar och värderingar  
Utvecklande av ett globalt perspektiv  

3. Företags- och affärmässiga villkor 
Förmågor I konkretiserad form 

Förståelse för olika affärskulturer  
Planering, strategier och mål för 
affärsverksamhet  
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Bilaga 4c: Rollprofil Forskare 

Rollprofil för Forskare 
i drivhusprojekt med inriktning mot affärsdriven teknikutveckling 

Arbetsuppgifter för forskare 
Forskaren har det övergripande ansvaret för att leverera ny kunskap inom sitt ämnesområde till projektgruppen. 
Ansvaret som �kunskapsbärare� och �kunskapsförmedlare� gäller i situationer där forskarkompetens efterfrågas av 
teknik- och/eller affärsutvecklare eller projektledare (reaktivt) men omfattar också ansvar för initiativtagande och 
kommunikation (proaktivt) i projektgruppen, i syfte att visa på möjliga angreppssätt baserade på forskarens kännedom 
om forskningsfronten i det egna ämnet. Som stöd för rollen har forskaren de handledare och studenter som finns i 
drivhuset. Handledarna stödjer rollen med kunskaper om forskningsfronten. Handledarna ansvarar därför för att ge 
forskaren möjligheter att agera i sin roll. Studenterna utgör en resurs för t ex laborativ verksamhet eller datainsamling. 
Den viktigaste arbetsuppgiften är att tillse att forskningsrelaterade delprocesser utformas så att de stödjer projektet. 
Forskarens ämnesmässiga hemvist finns inom ett teknikområde eller inom ekonomi eller lärande. För varje givet 
drivhusprojekt bestämmer projektets karaktär vad som är mest lämpliga ämnesidentitet(er) att representeras i 
forskarrollen. I ett teknikintensivt utvecklingsprojekt förutsätts forskarens ämnesidentitet finnas inom ett för projektet 
relevant teknikområde. I ett projekt där teknik tillämpas i ett nytt socialt sammanhang kan en forskarens ämnesidentitet 
finnas inom ekonomi- eller lärandeområdet. 

Seniora forskare, dvs i drivhuskurser på nivå B och uppåt, ska ta en projektledande funktion mot mindre seniora 
stundenter som har en forskar roll. Med detta menas att �äldre� forskare ansvarar för att träna �yngre� forskare, som 
tilkommit drivhusprojektet, i deras roll. 

Hur bedöms forskarens rollutövning 
För att handledare ska kunna bedöma teknikutvecklarens arbetsinsats krävs det att han eller hon för loggbok över sina 
aktiviteter. Studenten kan endast bedömas utifrån uppvisat beteende. Det är därför studentens ansvar att hålla kontakt 
med sina handledare och informera dem om vad denne gör samt att låta det framgå vid olika presentationer eller 
rapporter. Nedanstående beskriver de förmågor som forskaren förväntas utveckla och uppvisa genom sitt beteende. 
Förteckningen över förmågor bör läsas igenom noggrant av både handledare och student. Förmågorna skall komma till 
uttryck i utförandet av arbetsuppgifterna, samt ger en fond mot vilken betygsbedömning kan utföras. Det är i huvudsak 
mot de primära förmågorna som betygsbedömning skall ske. Beteendet skall ha uppvisats under projektprocessens 
gång, dvs. inget senare examinationstillfälle kan ges för uppvisande av förmåga. Erhåller studenten betyget underkänt 
men har uppfyllt en väsentlig del av sin drivhusaktivitet kan handledare och examinator komma överens om en 
kompletteringsuppgift för studenten att lösa inom en given tidsram. 

Det finns en möjlighet att lägga till respektive dra ifrån förmågor som hör till rollen. Detta ska i så fall (för att vara 
giltigt) ske i den så kallade intervjun där rollen förhandlas, och där rollen kan bytas mot annan roll. Studenten ansvarar 
för att mötets beslut dokumenteras och att kopia lämnas till handledare samt till arenans studievägledare inom en vecka 
efter intervjun. 

Vilken nivå krävs för betyget godkänt 
Inom drivhuskurs ges endast betygsstegen godkänd eller underkänd. För att uppnå godkänt krävs att nivån på de 
förmågor som speglas i utövandet av vald eller på annat sätt accepterad roll under merparten av projekttiden ska stå i 
paritet med den utbildningsnivå som den studenten befinner sig på i övrigt. Förmågorna ska med andra ord befinna sig i 
balans med den studerandes övriga kunskaper. Befinner sig studenten i slutet av sin utbildning bör denne alltså utöva 
sin roll på ett sätt som ligger nära nivån för en nyutexaminerad på arbetsmarknaden. 
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Forskarens primära förmågor (i rangordning): 
1. Att ta det övergripande ansvaret för forskningsprocessen 

Förmågor I konkretiserad form 

Problemformulering Att formulera det generella problemet Att formulera forskningsproblemet Att 
utveckla forskningsproblemet till forskningsfrågor 

Finna kunskaper/teorier/modeller  
Formulera hypoteser Välja kunskap/teori/modeller eller verktyg för att besvara frågorna 

Välja vetenskaplig metod 

 
Redogörelse för tillgängliga metodval och motiverat val för använd metod (tex 
kvalitativ-kvantitativ, Exporativ-beskrivande-förklarande, analytisk-system 
aktörssynsätt  

Modellering Genomförande av undersökningen, tester, simuleringar 
Analys med hänsyn till osäkerheter och risker  
Slutsatser och rekomendationer  

2. Företagsekonomisk, teknisk eller socialvetenskaplig kunskap (med betoning på forskningsfronten 
inom det egna ämnet i relation till innovation) 

Förmågor I konkretiserad form 
Att fungera som kunskapsbärare med kännedom 
om forskningsfronten i det egna ämnet  

Att leverera ny kunskap inom det egna 
ämnesområdet till projektgruppen  

3. Individuella färdigheter och egenskaper 
Förmågor I konkretiserad form 

Kritiskt tänkande ur ett helhetsperspektiv  
Kreativt tänkande ur ett helhetsperspektiv  
Nyfikenhet och livslångt lärande  
Självkännedom, förståelse av den egna rollen i 
projektet  

Uthållighet och anpassningsförmåga 

kunna uppvisa självförtroende, entusiasm och ett brinnande intresse, kunna 
uppvisa hårt arbete, intensitet och noggrannhet i processen, vara 
förändringsbenägen, vilja och ha förmåga till självständigt arbete, vilja att 
arbeta med andra och att vara lyhörd för deras infallsvinklar, kunna acceptera 
kritik, kunna balansera privatliv och yrkesroll 

4. Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera 
Förmågor I konkretiserad form 

Arbete i gruppen Att säkerställa att gruppen har tillgång till och förståelse för forskningsresultat 
med bäring på det aktuella projektet 

Kommunicera i gruppen Att kunna kommunicera ovanstående på ett sådant sätt att övriga i gruppen kan 
utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande vis 

5. Professionella färdigheter och förhållningssätt 
Förmågor I konkretiserad form 

Yrkesetik, integritet, ansvar och pålitlighet  
Professionellt uppträdande  
Aktiv karriärplanering  
Att hålla sig a jour med professionens utveckling  

6. Att ansvara för internt och externt informationsutbyte avseende forskningsprocessen 
Förmågor I konkretiserad form 

Skriftlig framställning  

Ta ansvar för budskapets struktur som förmedlas 
vid presentationer osv 

att sörja för att det vid presentationer etc. ges logiska, övertygande argument, 
lämplig struktur och inbördes förhållande mellan olika idéer, relevanta, 
trovärdiga, tillförlitliga och understödjande argument,att språkbruket 
innehåller ett tydligt och klart uttryckssätt, retoriska faktorer (t.ex. anpassning 
till publiken). 

Grafisk kommunikation  
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Ta ansvar för att multimedia och elektronisk 
kommunikation används på ett för projektet 
positivt sätt 

 

Muntlig framställning och icke-verbal 
kommunikation tydlighet i kroppsspråk 

7. Ansvara för kommunikationen på engelska 
Förmågor I konkretiserad form 

Skriftlig kommunikation på engelska  
Muntlig kommunikation på engelska  



Arena Innovativ teknik och företagande:Rollprofil Forskare  2003-05-07 

 4

Forskarens sekundära förmågor: 

1. Samhälleliga villkor 
Förmågor I konkretiserad form 

Ingenjörens, ekonomens, lärarens roll och ansvar  
Forskningens inflytande i samhället  
Samhällets regelverk för ingenjörs verksamhet, 
ekonomisk verksamhet mm-  

Historiska perspektiv och kulturella sammanhang  
Samtida frågeställningar och värderingar  
Utvecklande av ett globalt perspektiv  

2. Att utveckla system 
Förmågor I konkretiserad form 

Innovationsprocessenprocessen  
Innovationsprocessens faser och metodik  
Kunskapsanvändning i innovative processer  
Multidisciplinär roller i innovationsprocessen    

3. Systemformulering, -uppbyggnad och -optimering 
Förmågor I konkretiserad form 

Att specificera systemktrav och mål  
Att modellera system och säkerställa 
måluppfyllelse  

Ledning av utvecklingsprojekt  
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Rollprofil för Affärsutvecklare 
i drivhusprojekt med inriktning mot affärsdriven teknikutveckling 

Arbetsuppgifter för affärsutvecklaren 
Affärsutvecklaren har det övergripande ansvaret för att övervaka och ansvara för projektresultatets 
kommersialiserbarhet/kommersialisering. Som stöd för utövandet av rollen har affärsutvecklarens de handledare som är 
knutna till drivhuset. Affärsutvecklarens arbetsuppgifter kommer att variera beroende på det specifika projektet. 
Således kommer ansvaret för projektresultatets kommersialiserbarhet/kommersialisering att ha olika innehåll beroende 
på om projektet befinner sig på idé stadiet eller nära färdig produkt. I de allra flesta fall kommer affärsutvecklaren att 
ha som sin primära uppgift att förse projektgruppen med* marknadsinformation avseende generella behov, behov av 
specifik lösning samt efterfrågan av specifik lösning och vidare ekonomiska kalkyler och marknadssegmentering(ar) av 
olika slag. Vidare kommer upprättande av mer eller mindre detaljerade affärsplaner att vara en normal arbetsuppgift. 
Detaljeringsgrad och fokus i affärsplanen kommer att variera beroende på det specifika projektet t.ex. beroende på om 
projektet är knutet till specifikt företag eller ej. 

* �att förse projektgruppen med� innebär att säkerställa att gruppen har tillgång till och har förståelse av relevant information om 
marknaden och innebär därför ett såväl proaktivt som reaktivt agerande. 

Seniora affärsutvecklare, dvs i drivhuskurser på nivå B och uppåt, ska ta en projektledande funktion mot mindre 
seniora stundenter som har en affärsutvecklar roll. Med detta menas att �äldre� affärsutvecklare ansvarar för att träna 
�yngre� affärsutvecklare, som tilkommit drivhusprojektet, i deras roll. 

Hur bedöms affärsutvecklaren rollutövning 
För att handledare ska kunna bedöma affärsutvecklarens arbetsinsats krävs det att han eller hon för loggbok över sina 
aktiviteter. Studenten kan endast bedömas utifrån uppvisat beteende. Det är därför dennes ansvar att hålla kontakt med 
sina handledare och informera dem om vad denne gör samt att låta det framgå vid olika presentationer eller rapporter. 
Nedanstående beskriver de förmågor som affärsutvecklaren förväntas utveckla och uppvisa med/genom sitt beteende. 
Beskrivningen av förmågor bör läsas igenom nogsamt av både handledare och student. Förmågorna kompletterar 
arbetsuppgifterna, samt ger en fond mot vilken betygsbedömning kan utföras. Det är i huvudsak mot de primära 
förmågorna som betygsbedömning skall ske. Beteendet skall ha uppvisats under projektprocessens gång, dvs. inget 
senare examinations tillfälle ges för uppvisande av förmåga. Erhåller studenten betyget underkänt men har uppfyllt en 
väsentlig del av sin drivhusaktivitet kan handledare och examinator komma överens om en kompletteringsuppgift som 
ges åt studenten att lösas inom en given tidsram. 

Vilken nivå krävs för betyget godkänt 
Inom drivhuskurs ges endast betygsstegen godkänd eller underkänd. För att uppnå godkänt krävs att nivån på de 
förmågor som speglas i utövandet av vald eller på annat sätt accepterad roll under merparten av projekttiden ska stå i 
paritet med den utbildningsnivå som den studenten befinner sig på i övrigt. Förmågorna ska med andra ord befinna sig i 
balans med den studerandes övriga kunskaper. Befinner sig studenten i slutet av sin utbildning bör denne alltså utöva 
sin roll på ett sätt som ligger nära nivån för en nyutexaminerad på arbetsmarknaden. 



Arena Innovativ teknik och företagande:Rollprofil Affärsutvecklare  2003-05-07 

 2

Affärsutvecklarens primära förmågor (i rangordning): 
1. Att ta det övergripande ansvaret för (dvs. att övervaka och ansvara för) projektresultatets 

kommersialiserbarhet/kommersialisering  
Förmågor I konkretiserad form 

Förståelse för affärsverksamhet i olika branscher 
och affärskulturer Att förstå den omgivning där projektets resultat skall användas 

Teknologibaserat entreprenörskap Att kunna identifiera och utveckla affärsmöjligheter baserat på innovativt 
användande av teknik 

Att utforma strategier och mål för 
affärsutveckling/affärsverksamhet 

Att kunna formulera realistiska mål och strategier utifrån marknads och 
projektsituation 

Att operationalisera strategier och mål för 
affärsutveckling/affärsverksamhet Att kunna utveckla aktiviteter för att genomföra strategier och nå mål 

Att planera affärsutveckling/affärsverksamhet  Att kunna inordna aktiviteter i en genomförbar och effektiv sekvens 

 
Förmågor I konkretiserad form 

Att specificera systemkrav och mål ur ett  
affärsperspektiv 

Att kunna överföra marknadens behov till en specifikation  av systemkrav ur ett  
affärsperspektiv 

Att definiera systemets funktion, koncept och 
arkitektur ur ett  affärsperspektiv 

Att kunna överföra marknadens behov till en definition av systemets funktion, 
koncept och arkitektur ur ett  affärsperspektiv 

Att modellera system och att säkerställa 
måluppfyllelse ur ett  affärsperspektiv 

Att kunna överföra marknadens behov till en modellering av system och att 
säkerställa måluppfyllelse ur ett  affärsperspektiv 

Ledning av utvecklingsprojekt ur ett  
affärsperspektiv Se nedan punkt 2 

2. Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera 
Förmågor I konkretiserad form 

Arbete i gruppen  
Att säkerställa att gruppen har tillgång till och har förståelse av relevant 
information om marknaden och projektets affärsmässiga situation. Detta 
innebär därför ett såväl proaktivt som reaktivt agerande. 

Kommunicera i gruppen Att kunna kommunicera ovanstående på ett sådant sätt att övriga i gruppen kan 
utföra sina uppgifter med en relevant affärsmässig bas. 

3. Företagsekonomisk, teknisk, eller socialvetenskaplig kunskap. (med betoning på ingenjörstänkande 
och affärsmässigttänkande i relation till innovation) 

Förmågor I konkretiserad form 
Att kunna utnyttja ämneskunskaper  

4. Att ta det övergripande ansvaret för undersökningar, utredningar etc. som behövs för att generera 
information/kunskap till stöd för affärsutvecklingsprocessen 

Förmågor I konkretiserad form 

Problemformulering Att formulera det generella problemet Att formulera forskningsproblemet Att 
utveckla forskningsproblemet till forskningsfrågor 

Finna kunskaper/teorier/modeller  
Formulera hypoteser Välja kunskap/teori/modeller eller verktyg för att besvara frågorna 

Välja vetenskaplig metod 
Redogörelse för tillgängliga metodval och motiverat val för använd metod (tex 
kvalitativ-kvantitativ, Explorativ-beskrivande-förklarande, analytisk-system 
aktörssynsätt  

Modellering Genomförande av undersökningen, tester, simuleringar 
Analys med hänsyn till osäkerheter och risker  
Slutsatser och rekommendationer  

5. Individuella färdigheter och egenskaper 
Förmågor I konkretiserad form 

Initiativförmåga och risktagande  
Planering av egen tid och resurser Att inom beslutade tids- och resursramar kunna utföra sina åtaganden  
Kritiskt tänkande ur ett helhetsperspektiv  
Kreativt tänkande ur ett helhetsperspektiv  
Nyfikenhet och livslångt lärande  
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Självkännedom, förståelse av den egna rollen i 
projektet  

Uthållighet och anpassningsförmåga 

kunna uppvisa självförtroende, entusiasm och ett brinnande intresse, kunna 
uppvisa hårt arbete, intensitet och noggrannhet i processen, vara 
förändringsbenägenhet, vilja och ha förmåga till självständigt arbete, vilja att 
arbeta med andra och att vara lyhörd för deras infallsvinklar, kunna acceptera 
kritik, kunna balansera privatliv och yrkesroll 

6. Professionella färdigheter och förhållningssätt 
Förmågor I konkretiserad form 

Yrkesetik, integritet, ansvar och pålitlighet  
Professionellt uppträdande  
Aktiv karriärplanering  
Att hålla sig a jour med professionens utveckling  

7. Att ansvara för internt och externt informationsutbyte avseende affärsutveckling 
Förmågor I konkretiserad form 

Skriftlig framställning  

Ta ansvar för budskapets struktur som förmedlas 
vid presentationer osv 

att sörja för att det vid presentationer etc. ges: logiska, övertygande argument, 
lämplig struktur och inbördes förhållande mellan olika idéer, relevanta, 
trovärdiga, tillförlitliga och understödjande argument, språkbruket innehåller 
ett tydligt och klart uttryckssätt, retoriska faktorer (t.ex. anpassning till 
publiken). 

Grafisk kommunikation  
Ta ansvar för att multimedia och elektronisk 
kommunikation används på ett för projektet 
positivt sätt 

 

Muntlig framställning och icke-verbal 
kommunikation tydlighet i kroppsspråk 

8. Ansvara för kommunikationen på engelska 
Förmågor I konkretiserad form 

Muntlig kommunikation på engelska  
Skriftlig kommunikation på engelska  
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Affärsutvecklarens sekundära förmågor: 

1. Systemtänkande 
Förmågor I konkretiserad form 

Helhetstänkande 

att inta tvärvetenskapligt (tvärfunktionellt) förhållningssätt med syfte att förstå 
ett system utifrån olika perspektiv, att samtidigt beakta ett systems funktion, 
beteende och struktur, att samtidigt ta hänsyn till ett systems sociala, 
affärsmässiga och tekniska sammanhang, att samtidigt beakta externa faktorers 
påverkan på ett system som man ser till systemets påverkan på omgivningen. 

Prioritering och fokusering  
Kompromisser och avvägningar i val av lösningar  

2. Förmåga att arbeta i grupp och att kommunicera (de delar som ej utgör primära förmågor) 
Förmågor I konkretiserad form 

Att skapa effektiva grupper planera och genomföra / arrangera effektiva möten aktivt delta i, och leda, 
formulering av mål och agenda 

Utöva ett professionellt ledarskap stimulera till kreativitet och beslutsamhet i processen aktivt stimulera nyttjande 
av agenda för att nå måluppfyllelse 

Att ta ansvar för gruppens / projektets utveckling ta ansvar för att konflikter som uppkommer löses aktivt lyssna och delta i 
processen 

Kontinuerligt utveckla gruppens sammansättning ta ett övergripande ansvar för att gruppen löser projektets problem  

3. Samhälleliga vilkor 
Förmågor I konkretiserad form 

Ingenjörens, ekonomens, lärarens roll och ansvar  

4. Att utveckla system 
Förmågor I konkretiserad form 

Konstruktionsprocessen  
Konstruktionsprocessens faser och metodik  
Kunskapsanvändning vid konstruktion  
Multidisciplinär konstruktion    
Konstruktion med hänsyn till multipla, 
motstridiga mål  

5. Att realisera system 
Förmågor I konkretiserad form 

Utformning av realiseringsprocessen  
Tillverkning av hårdvara  
Implementering av mjukvara  
Integration av mjuk- och hårdvara  
Test, verifiering, validering och certifiering  
Ledning av realiseringsprocessen  

 



 
 

 

Bilaga 5a,b 
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Kärnvärden för Arena innovativ teknik och företagande 

 
 

Arenans kurskrav 

De arenaspecifika kurskraven för respektive examen måste följas.  
• Civilingenjör  45p Arenaspecifika kurser (drivhus & kurs) 
• Ekonomie magister och teknologie magister 45p Arenaspecifika kurser (drivhus & kurs) 
• Högskoleingenjör och Teknologie kandidat 35p Arenaspecifika kurser (drivhus & kurs) 
• Lärare 40p Arenaspecifika kurser (drivhus & kurs) 

Detta innebär att alla terminers krav på deltagande i Arena aktiviteter (10p kursen ITF i 1:a 
terminen samt de återkommande drivhusen i LPIII och LP I) måste följas. Alla examina innehåller 
dessutom kursen IEF100 (industriell ekonomi 5p) som läses LPI i termin 1 för att ge studenterna 
tid och möjligheter att reflektera över vilka utgångar de vill läsa mot inom arenan. 

Drivhus A Innovativ teknik 
och företagande 

(10p) 

Drivhus A 
(5p) Val (5p) 

Industriell 
ekonomi 

(5p) 

Kurs 
(5p) 

Val (5p) Val (5p) 

Fig 1. Schema/studiegång, år 1 i Arena ITF. 

Arenan eftersträvar en väl fungerande samverkan med respektive examensutgångs ägare kring t ex 
marknadsföring och gemensamma aktiviteter i anslutning till arenans drivhus. Varje ägare av 
utgång inom arenan förväntas ta ett aktivt ansvar för att det med utgångspunkt ifrån den egna 
utgången ges relevanta projekt inom ramen för befintliga drivhus. I Fig. 1 är i LPII ett kurstillfälle 
markerat med Kurs. Detta är det första tillfället då examen/utgångskraven möter studenterna. De 
studenter som siktar mot en civilingenjörutgång läser fysik, de som går mot ekonomie magister 
läser organisation och för den nya utgången finns här den första möjligheten att placera in en för 
utgången identitetsskapande kurs (eller kurs för examenskravet).  

Vad är unikt med Arena innovativ teknik och företagande? 

Drivhus handlar om att realisera affärsstyrd teknikutveckling. Som form för verksamheten har 
Arena ITF valt att arbeta med utvecklingsprojekt, där studenten besätter roll med viss funktion. 
En tvärfunktionell kunskapsbildning eftersträvas med studenter, forskarstuderande, forskare / 
lärare och omgivande samhälle (t ex företag) deltar som aktiva parter. Utbildningen för 
studenterna, grundutbildning och forskarutbildning, i Arena ITF består av tre element: ämne, roll 
och därmed integrerande process. Studenten bygger upp en förmåga (förståelse och reflekterad 
färdighet) och förtogenhet som står i relation till ämnet, rollen och den integrerande processen. 
Forskarskolan erbjuder medverkande doktorander en möjlighet till kunskapsutveckling om 
innovationsprocessen på flera plan. På ett tillämpat plan möjliggörs lärande genom doktorandernas 
medverkan i drivhusen. På ett teoretiskt plan åstadkoms lärande genom forskarskolans kursutbud 
och seminarieverksamhet. På ett kommersiellt plan möjliggörs insikter genom möten med externa 
aktörer i skärningspunkten mellan innovativ teknik och företagande. Forskarskolan blir därför en 
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mötesplats mellan innovativa tekniska forskningsprojekt, samhällsvetenskaplig forskning om 
innovation på företagsnivå och samhällsnivå, och externa aktörer som agerar i skärningspunkten 
mellan innovation och företagande. 

• Grundutbildningsstudenten har huvudfokus på ämne och egen rollutövning. Men 
processkunskapen är också viktig, t ex förväntas en Arena ITF-student som tagit examen som 
exempelvis civilingenjör, och som efter några år arbetar i ett teknikutvecklande företag, kunna 
initiera och bygga ett eget innovationssystem. 

• Forskarskolestudenten ska stå stadigt inom sitt avhandlingsämne, dvs det innomvetenskapliga 
fältet, men genom forskarskolan och drivhusarbete tränas att verka i en tvärfunktionell 
kunskapsbildning, och att bidra till teoribildningen om densamma. Som en följd av detta och 
genom doktorandernas roll i drivhusen kan forskarskolan erbjuda medverkande doktorander en 
mångdimensionell belysning av det egna forskningsprojektet i innovationsperspektiv. 
Forskarskolan har ett huvudansvar för att kommunicera dessa kunskaper med 
grundutbildningsstudenterna, och det förväntas ske inom ramen för drivhuskurs. 

• Gemensamt för grundutbildningsstudenten och forskarskolestudenten är att de ska ha utvecklat 
en förmåga och förttrogenhet kring alla tre element - ämne, roll och därmed integrerande process. 
Skillnaden består i proportion och relation till teoribildning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig 2. Arena ITF´s kärnvärden 

Vad ger Drivhusen? 

I drivhusens utvecklingsprojekt realiseras arenans kärnvärden i kontinuerlig handling. Drivhusen 
fungerar som studenternas behovsbad för val av kurser för utgångar. I drivhusen bygger studenterna 
gradvis upp en handlingsrelaterad förmåga genom att själva arbeta/handla i hetrogenitet, delta i en 
utvecklingsprocess genom att besätta och agera i en specificerad roll, reflektera över lärandet i denna 
utvecklingsprocess och det egna lärandet. Detta ska, tillsammans med den förståelse studenten får i sina 
kurser, resultera i:  

 
Integrerande 

process 

 
 
 

Ämne 

 
Roll 

Studenter bygger förståelse, förtogenhet och 
innomvetenskaplig färdighet 

Studenter deltar i en roll i ett utvecklingsprojekt 
och / eller foskningsprojekt. Kursförståelse och 
färdigheter byggs ihop till en förmåga 

Forskarskolan perspektv: mångdimensionell belysning för 
doktoranden av det egna forskningsprojektet uri 
innovationsperspektiv. Den forskarstuderande 
kommunicerar dessa kunskaper med 
grundutbildningsstudenterna inom ramen för drivhusen 

Arena Innovativ teknik och företagande 
o Drivhusen: handlingsinriktad förmåga 
o Ämnena är grunden 
o Ämnet får olika betydelse för olika roller 
o Rollen får olika betydelser för olika processer. 
o Processen utvecklas så att en lärande organissation kan uppstå 

Traditionella utbildningar 
De flesta utbildningar ger förståelse,förtrogenhet och färdighet 
med avseende på ämn.Några med avseende på roll dock mycket 
sällan i relation till andra roller. Mycket få utbildningar ger 
förståelse, förtrogenhet och färdighet med avseende på den 
integrerende processen.  

Drivhus  
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• En förståelse för innovationsprocesserna och en förmåga att skapa och delta i en innovativ 
process (inom företag, mellan företag och inom regioner). 

• Insikt om behov av kunskap (genom behovsbadet) samt insikt om förmåga att använda denna 
kunskap. 

• Förståelse av utvecklingsprocessen som ger förmåga att skapa målrelaterade synergier mellan 
olika teknik och affärsämnenoch att ämneskunskaper har olika betydelser för olika roller i 
processen. 

• Att på ett positivt sätt kunna verka och känna sig trygg i heterogena kunskapande miljöer, där 
deltagarna innehar olika roller, och genom sina respektive bakgrunder representerar skiftande 
professioner med olika ämnesmässiga hemvister.  

Arenans krav på drivhus 

• Studenter väljer till varje drivhus en roll som de vill besätta. Även om studenter sökt samma 
roll till drivhuset måste drivhuskoordinatorena, i utvecklingssamtalet gemensamt med studenterna 
säkerställa att en uppdelning sker. Drivhusen får inte genomföras som ett grupparbete. Idéen med 
drivhus är att studenterna utvecklas genom att arbeta i projekt där deltagare har olika roller, 
och därmed olika ansvarsområden. 

• Examinationen och handledning av studenterna genomförs av drivhuskoordinatorer. 
Handledning och examination ska utformas med sikte på studenternas förmåga (här förenas 
färdighet och förståelse) och förtrogenhet i sin roll inom drivhuset. Som stöd till detta arbetar 
arenan bland annat med att ta fram riktlinjer och policies för verksamheten. 
1. Inom drivhusprojektet finns ett krav att studenterna ska genomföra en reflektiv arbetsuppgift. 

Med en tidsåtgång av ca 10% av total projekttid ska studenten uppmuntras att reflektera 
över utvecklingen av sina förmågor. Som ett stöd för detta arbete schemaläggs av arenan tid 
för gemensam diskussion/reflektion där alla studenter på arenan, i alla drivhusprojekt, deltar i. 

2. Detta ska noteras/arbetas in i en digital portfölj. Denna digitala portfölj har två funktioner: a) 
stimulera studentens reflektion och medvetande om det egna lärandet (självstyrda lärande) 
och b) utgöra ett underlag för studentens egen utvecklingshistoria, CV. 

3. Parallellt med att studentenarbetar med sin digitala portfölj, för respektive handledare 
fortlöpande anteckningar. Både den digitala portföljen och handledarens anteckningar kopplas 
till utvecklingssamtalet och en översyn av den individuella studieplanen 

4. Två utvecklingssamtal (vid start och avslut av drivhusprojekten) ska hållas och ska inkluderas i 
examinationen. Ansvarig för detta är drivhuskoordinatorer och/eller drivhushandledare. 

• Inrättandet av nya drivhus beslutas av arenaledningen. Förslag om att inrätta drivhus kan komma 
från förslagställare eller från arenaledning. Drivhus kan komma att avslutas (efter lämplig 
tidsperiod) om studenterna inte uppskattar eller väljer drivhusets projektförslag samt om inte 
drivhusen följer arenans krav. 

• Nya projekt inom drivhus bör initieras i samordning mellan drivhuskoordinatorer och 
arenakoordinatorer. 

Vad är en bra profil på en examinerad student? 

• Förmåga att urskilja angreppspunkter på problem snarare än att ha lösning på problem.  

• Förståelse av utvecklingsprocessen som ger förmåga att skapa målrelaterade synergier mellan 
olika ämnesområden och att ämneskunskaper har olika betydelser för olika roller i processen. 

• En processfacilitator – en processigångsättare, dvs en förmåga att kunna skapa affärsstyrda 
teknikutvecklingsprocesser med en medvetenhet om själva processen och att olika roller får 
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olika betydleser för olika processer – dvs studenten ska ha en färdighet/förtroenhet att jobba 
med processer – studenten ska själv tränas till att bli en innovativ person. 
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Kärnvärden för Arena innovativ teknik och företagande 

och etablering av nya utgångar 
 
 

Etablering av nya utgångar i arenan kan ske på två sätt. Antingen skapas en ny utgång utifrån en 
förhandling kring examenskraven för ett redan existerande program, eller så skapas en genuint ny 
utbildningsinrikning i samråd mellan arenan och minst en ytterliggare aktiv part inom 
universitetet. Generellt för etablering av nya utgångar har arenan tagit fram följande 
handlingspolicy: 

Ansvar för marknadsföring 
Marknadsföring av det nya programmet eller examensmöjligheten, t ex civilingenjör V, samt 
studentrekrytering till detta måste koordineras och marknadföras som ett intag till Arena ITF. Detta 
innebär att breddmöjligheteten för studenterna att själva välja någon av arenans utgångar (inklusive 
det ”nya program förslaget”) måste tydligt kommuniceras. Breddmöjligheten måste alltså gälla för 
alla studenter som är antagna till arenan. Utgången, dvs examen som t ex civilingenjör V, och den 
identitet som som ges via de för utgången obligatoriska kurserna kan och bör marknadsföras av 
både arenan och utgångens ”ägare” (t ex institution eller eventuell program- eller 
inriktningsansvarig). I klartext betyder detta att arenan måste ta ansvar för att marknadsföra såväl 
arenan och dess kärnvärden som respektive utgång. Omvänt gäller att utgångens ”ägare” måste 
marknadsföra arenan (och dess spelregler) samtidigt som utgången marknadsförs. 

Arenans kurskrav 

De arenaspecifika kurskraven för respektive examen måste följas.  
• Civilingenjör  45p Arenaspecifika kurser (drivhus & kurs) 
• Ekonomie magister och teknologie magister 45p Arenaspecifika kurser (drivhus & kurs) 
• Högskoleingenjör och Teknologie kandidat 35p Arenaspecifika kurser (drivhus & kurs) 
• Lärare 40p Arenaspecifika kurser (drivhus & kurs) 

Detta innebär att alla terminers krav på deltagande i Arena aktiviteter (10p kursen ITF i 1:a 
terminen samt de återkommande drivhusen i LPIII och LP I) måste följas. Alla examina innehåller 
dessutom kursen IEF100 (industriell ekonomi 5p) som läses LPI i termin 1 för att ge studenterna 
tid och möjligheter att reflektera över vilka utgångar de vill läsa mot inom arenan. 

Drivhus A Innovativ teknik 
och företagande 

(10p) 

Drivhus A 
(5p) Val (5p) 

Industriell 
ekonomi 

(5p) 

Kurs 
(5p) 

Val (5p) Val (5p) 

Fig 1. Schema/studiegång, år 1 i Arena ITF. 
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”Ägarens” ansvar för skapande av utgångens identitet samt medansvar för driften kring arenans 
drivhus 

För skapandet av en identitet som Väg och Vatten-ingenjör, Bilsystemingenjör osv ansvarar 
utgångens ägare (institution eller dylikt). Identiteten byggs upp genom de för utgången 
obligatoriska kurserna som hör nära ihop med professionens karaktär. Detta innebär att de 
aktiviteter, som bör initieras, men som mer direkt har med en utgång att göra faller utanför arenans 
operationella ansvar.  

Arenan eftersträvar en väl fungerande samverkan med respektive utgångs ägare kring t ex 
marknadsföring och gemensamma aktiviteter i anslutning till arenans drivhus. Varje ägare av 
utgång inom arenan förväntas ta ett aktivt ansvar för att det med utgångspunkt ifrån den egna 
utgången ges relevanta projekt inom ramen för befintliga drivhus. Med relevanta projekt avses här 
att det är möjligt för utgångens studenter att utöva en roll som korresponderar med för utgången 
åsyftade professioner. Då detta inte är möjligt bör ägaren verka för att initiera nya drivhus i 
samarbete med arenan. Utgångens ägare ansvarar också för att adekvat handledning kan ges till 
utgångens studenter i deras drivhusroll. Drivhusen ska inte vara hänvisade till att agera beställare av 
handledning. Ägaren ska på egen hand ta kontakt och initiera en medverkan i drivhusens dagliga 
verksamhet. I Fig. 1 är i LPII ett kurstillfälle markerat med Kurs. Detta är det första tillfället då 
examen/utgångskraven möter studenterna. De studenter som siktar mot en civilingenjörutgång 
läser fysik, de som går mot ekonomie magister läser organisation och för den nya utgången finns 
här den första möjligheten att placera in en för utgången identitetsskapande kurs (eller kurs för 
examenskravet).  

Tillvägagångssätt för att initiera en ny utgång i arenan  

För att en ny utbildning ska integreras i arenan eftersträvas en dialog med förslagsställarna/ägarna 
till denna utbildning. Från arenans sida innebär detta att klargöra de krav och förväntningar som 
ställs på de studenter som går på arenan. Samtidigt vill vi förmedla det mervärde som vi anser att ett 
deltagande i arenan ger respektive student, utöver det värde som förmedlas genom utgångens 
övriga examenskrav. Detta mervärde,som utgörs av arenaidentiteten, byggs upp i kursen innovativ 
teknik och företagande samt i respektive drivhuskurs. Därför behövs en förståelse och acceptans för 
drivhusen och vilken roll drivhusen har för utvecklingen av studenternas förmågor (förståelser och 
färdigheter i reflekterad förening). Detta är ett kärnvärde inom Arena ITF.  

Förslagsställarna/ägarna till den nya utbildingen presenterar och beskriver sin bild om krav, 
förväntningar och mervärden osv som de har. Om resultatet av dialogen är att dessa bilder inte 
kan fås att överensstämma, så bör kanske inte den nya utbildningen integreras i Arena ITF. 
Alternativen är då att initiera och driva en från arenan fristående utbildning eller integrera 
utbildningen med en annan arena. 

Vad är unikt med Arena innovativ teknik och företagande? 

Drivhus handlar om att realisera affärsstyrd teknikutveckling.Som form för verksamheten har 
Arena ITF valt att arbeta med utvecklingsprojekt, där studenten besätter roll med viss funktion. 
En tvärfunktionell kunskapsbildning eftersträvas med studenter, forskarstuderande, forskare / 
lärare och omgivande samhälle (t ex företag) som aktiva parter. Utbildningen för studenterna, 
grundutbildning och forskarutbildning, i Arena ITF består av tre element: ämne, roll och därmed 
integrerande process. Studenten bygger upp en förmåga (förståelse och reflekterad färdighet) och 
förtogenhet som står i relation till ämnet, rollen och den integrerande processen. Forskarskolan 
erbjuder medverkande doktorander en möjlighet till kunskapsutveckling om innovationsprocessen 
på flera plan. På ett tillämpat plan möjliggörs lärande genom doktorandernas medverkan i 
drivhusen. På ett teoretiskt plan åstadkoms lärande genom forskarskolans kursutbud och 
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seminarieverksamhet. På ett kommersiellt plan möjliggörs insikter genom möten med externa 
aktörer i skärningspunkten mellan innovativ teknik och företagande. Forskarskolan blir därför en 
mötesplats mellan innovativa tekniska forskningsprojekt, samhällsvetenskaplig forskning om 
innovation på företagsnivå och samhällsnivå, och externa aktörer som agerar i skärningspunkten 
mellan innovation och företagande. 

• Grundutbildningsstudenten har huvudfokus på ämne och egen rollutövning. Men 
processkunskapen är också viktig, t ex förväntas en Arena ITF-student som tagit examen som 
exempelvis civilingejör, och som efter några år arbetar i ett teknikutvecklande företag, kunna 
initiera och bygga ett eget innovationssystem. Beroende på professionell inriktning och 
ämnesmässig tyngd förväntas studenten ha skiftande förmåga och förtrogenhet med avseende på 
handlingsinriktad respektive förklarings- och tolkningsinriktad kunskap (jämför funktionell och 
formell kunskap). 

• Forskarskolestudenten ska stå stadigt inom sitt avhandlingsämne, dvs. det innomvetenskapliga 
fältet, men genom forskarskolan och drivhusarbete tränas att verka i en tvärfunktionell 
kunskapsbildning, och att bidra till teoribildningen om densamma. Som en följd av detta och 
genom doktorandernas roll i drivhusen kan forskarskolan erbjuda medverkande doktorander en 
mångdimensionell belysning av det egna forskningsprojektet i innovationsperspektiv. Detta kan 
t ex ske med ett organisationsteoretiskt perspektiv eller ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. 
Forskarskolan har ett huvudansvar för att kommunicera dessa kunskaper med 
grundutbildningsstudenterna, och det förväntas ske inom ramen för drivhuskurs. 

• Gemensamt för grundutbildningsstudenten och forskarskolestudenten är att de ska ha utvecklat 
en förmåga och förttrogenhet kring alla tre element - ämne, roll och därmed integrerande process. 
Skillnaden består i proportion och relation till teoribildning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig 2. Arena ITF´s kärnvärden 

 
Integrerande 

process 

 
 
 

Ämne 

 
Roll 

Studenter bygger förståelse, förtogenhet och 
innomvetenskaplig färdighet 

Studenter deltar i en roll i ett utvecklingsprojekt 
och / eller foskningsprojekt. Kursförståelse och 
färdigheter byggs ihop till en förmåga 

Forskarskolan perspektv: mångdimensionell belysning för 
doktoranden av det egna forskningsprojektet uri 
innovationsperspektiv. Den forskarstuderande 
kommunicerar dessa kunskaper med 
grundutbildningsstudenterna inom ramen för drivhusen 

Arena Innovativ teknik och företagande 
o Drivhusen: handlingsinriktad förmåga 
o Ämnena är grunden 
o Ämnet får olika betydelse för olika roller 
o Rollen får olika betydelser för olika processer. 
o Processen utvecklas så att en lärande organissation kan uppstå 

Traditionella utbildningar 
De flesta utbildningar ger förståelse,förtrogenhet och färdighet 
med avseende på ämn.Några med avseende på roll dock mycket 
sällan i relation till andra roller. Mycket få utbildningar ger 
förståelse, förtrogenhet och färdighet med avseende på den 
integrerende processen.  

Drivhus  
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Vad ger Drivhusen? 

I drivhusens utvecklingsprojekt realiseras arenans kärnvärden i kontinuerlig handling. Drivhusen 
fungerar som studenternas behovsbad för val av kurser för utgångar. I drivhusen bygger studenterna 
gradvis upp en handlingsrelaterad förmåga genom att själva arbeta/handla i hetrogenitet, delta i en 
utvecklingsprocess genom att besätta och agera i en specificerad roll, reflektera över lärandet i denna 
utvecklingsprocess och det egna lärandet. Detta ska, tillsammans med den förståelse studenten får i sina 
kurser, resultera i:  

• En förståelse för innovationsprocesserna och en förmåga att skapa och delta i en innovativ 
process (inom företag, mellan företag och inom regioner). 

• Insikt om behov av kunskap (genom behovsbadet) samt insikt om förmåga att använda denna 
kunskap. 

• Förståelse av utvecklingsprocessen som ger förmåga att skapa målrelaterade synergier mellan 
olika teknik och affärsämnenoch att ämneskunskaper har olika betydelser för olika roller i 
processen. 

• Att på ett positivt sätt kunna verka och känna sig trygg i heterogena kunskapande miljöer, där 
deltagarna innehar olika roller, och genom sina respektive bakgrunder representerar skiftande 
professioner med olika ämnesmässiga hemvister.  

Arenans krav på drivhus 

• Studenter väljer till varje drivhus en roll som de vill besätta. Även om studenter sökt samma 
roll till drivhuset måste drivhuskoordinatorena, i utvecklingssamtalet gemensamt med studenterna 
säkerställa att en uppdelning sker. Drivhusen får inte genomföras som ett grupparbete. Idéen med 
drivhus är att studenterna utvecklas genom att arbeta i projekt där deltagare har olika roller, 
och därmed olika ansvarsområden. 

• Examinationen och handledning av studenterna genomförs av drivhuskoordinatorer. 
Handledning och examination ska utformas med sikte på studenternas förmåga (här förenas 
färdighet och förståelse) och förtrogenhet i sin roll inom drivhuset. Som stöd till detta arbetar 
arenan bland annat med att ta fram riktlinjer och policies för verksamheten. 
1. Inom drivhusprojektet finns ett krav att studenterna ska genomföra en reflektiv arbetsuppgift. 

Med en tidsåtgång av ca 10% av total projekttid ska studenten uppmuntras att reflektera 
över utvecklingen av sina förmågor. Som ett stöd för detta arbete schemaläggs av arenan tid 
för gemensam diskussion/reflektion där alla studenter på arenan, i alla drivhusprojekt, deltar i. 

2. Detta ska noteras/arbetas in i en digital portfölj. Denna digitala portfölj har två funktioner: a) 
stimulera studentens reflektion och medvetande om det egna lärandet (självstyrda lärande) 
och b) utgöra ett underlag för studentens egen utvecklingshistoria, CV. 

3. Parallellt med att studentenarbetar med sin digitala portfölj, för respektive handledare 
fortlöpande anteckningar. Både den digitala portföljen och handledarens anteckningar kopplas 
till utvecklingssamtalet och en översyn av den individuella studieplanen 

4. Två utvecklingssamtal (vid start och avslut av drivhusprojekten) ska hållas och ska inkluderas i 
examinationen. Ansvarig för detta är drivhuskoordinatorer och/eller drivhushandledare. 

• Inrättandet av nya drivhus beslutas av arenaledningen. Förslag om att inrätta drivhus kan komma 
från förslagställare eller från arenaledning. Drivhus kan komma att avslutas (efter lämplig 
tidsperiod) om studenterna inte uppskattar eller väljer drivhusets projektförslag samt om inte 
drivhusen följer arenans krav. 
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• Nya projekt inom drivhus bör initieras i samordning mellan drivhuskoordinatorer och 
arenakoordinatorer. 

Vad är en bra profil på en examinerad student? 

• Förmåga att urskilja angreppspunkter på problem snarare än att ha lösning på problem.  

• Förståelse av utvecklingsprocessen som ger förmåga att skapa målrelaterade synergier mellan 
olika ämnesområden och att ämneskunskaper har olika betydelser för olika roller i processen. 

• En processfacilitator – en processigångsättare, dvs en förmåga att kunna skapa affärsstyrda 
teknikutvecklingsprocesser med en medvetenhet om själva processen och att olika roller får 
olika betydleser för olika processer – dvs studenten ska ha en färdighet/förtroenhet att jobba 
med processer – studenten ska själv tränas till att bli en innovativ person. 



 
 

 

Bilaga 6a-d 



Farkostteknik 
 

Drivhus inom Arena innovativ teknik och företagande 
 

 
Inom drivhuset kommer du som student att arbeta inom produktutveckling, allt från 

skateboards till rymdfarkoster. Drivhusets uppgift är att ge dig en möjlighet att delta i 
intressanta produktutvecklingsprojekt från idé till färdig produkt. 

Inom drivhuset kommer produktutbudet att variera beroende på vilka projekt som 
finns tillgängliga. 

 
 
 
 
Arbetet i drivhusen genomförs som en projektkurs, 5p, under höst- eller vårterminen.  
 
 LpI LpII LpIII LpIV 

Kurs, 5p Kurs, 5p Kurs, 5p Kurs, 5p 

 
Kurs, 5p 

 
 

Kurs, 5p 

 

ABWT12, A-nivå, 5p 
ABWT13, B-nivå, 5p 

ABWT12, A-nivå, 5p 
ABWT14, B-nivå, 5p 

 
 
Ht03: under lp2 men arbetet kommer till en del att påbörjas redan under lp1.  
Kurskod: ABWT12, A-nivå  
Kurskod: ABWT13, B-nivå (Arenastudenter termin 3)  
 
Vt04: under lp3 men arbetet kommer till en del att pågå även under lp4. 
Kurskod: ABWT12, A-nivå (Arenastudenter termin 2) 
Kurskod: ABWT14, B-nivå (Arenastudenter termin 4) 
 
Programstudenter väljer A- eller B-nivå beroende på tidigare förkunskaper. 
Alla som antas till drivhuskursen får sedan en förfrågan av Arenan om vilket projekt/roll man vill ha. 
 
 
Kontaktpersoner kring val av drivhuskurs: 
 
Eva Gunneriusson (evgu@km.luth.se) 
Ann-Sofie Wänstedt (anns@ce.luth.se) 
 
 

mailto:evgu@km.luth.se
mailto:anns@ce.luth.se


Projekt 1: Farkostteknik HUSBIL 
 

 
 

 
 
 

Tema: Kompromissen husvagn – bil är vad som dagens husbilar består av. Det finns intresse att 
utveckla en ny husbil anpassad efter användarnas önskemål. Vi söker studenter från både 
programmen eller arenorna som är intresserade av att studera och utveckla tekniken i dagens 
husbilar.  
 
Uppgift: Er uppgift är att ta fram koncept för framtidens husbil. Koncepten ska innehålla idéer 
på hur mekanik, elektronik, komfort, köregenskaper mm. ska lösas. Projektet ska även innehålla 
en marknadsstudie, vad som finns på marknaden idag och vad dessa har för svagheter. Ni kan till 
stöd för att finna fel och brister i dagens husbilar använda Bilprovningens statistik på 
anmärkningar, fabrikanterna och användarna. Ni kan också utföra egna enklare tester. 
 
Intresseanmälan och frågor kan ställas till: 
Roger Tuomas, E832, tel. 492414, tuomas@mt.luth.se 
Peter Jeppsson, E843, tel. 492275, peter.jeppsson@cad.luth.se 
 
 
 
 
 
 

mailto:tuomas@mt.luth.se
mailto:peter.jeppsson@cad.luth.se


Projekt 2: Farkostteknik Formula SAE 
 

 
 

 
 

Tema: Inom projektet Formula SAE kommer under läsåret 2002/2003 SAE-bilen som 
utvecklades under läsåret 2001/2002 att modifieras samtidigt som  en ny formulabil ska 
konstrueras. Målet med framtagning av den nya bilen är att bygga en bil med maximal 
effekt/vikt-förhållande samtidigt som bilen ska vara styv och ha goda köregenskaper. Den 
befintliga bilen ska förbättras på en del punkter för att bli mer konkurrenskraftig i tävlingen 
sommaren 2003. Arbete inom Fomula SAE bedrivs i flera studentgrupper; inriktningen 
maskinkonstruktion (Siriusstudenter) och produktionsinriktningen på M-programmet åk 4, 
blivande civilingenjörer inom flera program åk 2, studenter på Arena Innovativ teknik och 
företagande åk 1 samt gymnasieelever som t ex gör sitt specialarbete. 
 
Uppgift: Vi söker studenter som är intresserade att delta i produktutvecklingsprojektet där 
idén utvecklas till färdig produkt. 
 
Intresseanmälan och frågor kan ställas till: 
Roger Tuomas, E832, tel. 492414, tuomas@mt.luth.se 
Peter Jeppsson, E843, tel. 492275, peter.jeppsson@cad.luth.se 
 
 

mailto:tuomas@mt.luth.se
mailto:peter.jeppsson@cad.luth.se


Naturens teknik 
 

Drivhus inom Arena innovativ teknik och företagande 
 

 
 

Idén med drivhuset Naturens Teknik är att utifrån studier av naturligt förekommande 
system och företeelser identifiera principer och tekniska lösningar för utveckling av 

nya produkter och system. 
 

Inom drivhuset kan vi erbjuda projekt på olika nivåer och med olika krav på 
förkunskaper: de som ska vara intresseväckande, de som kräver systematiskt 

studerande och fysikaliskt funderande, de som kräver mätningar och beräkningar, av 
t ex optimal utformning, och de som leder till produktutveckling. 

Modellbygge och experimenterande är viktiga inslag i samtliga projekt. 
 
 
 
Arbetet i drivhusen genomförs som en projektkurs, 5p, under höst- eller vårterminen.  
 
 LpI LpII LpIII LpIV 

Kurs, 5p Kurs, 5p Kurs, 5p Kurs, 5p 

 
Kurs, 5p 

 
 

Kurs, 5p 

 

ABWT12, A-nivå, 5p 
ABWT13, B-nivå, 5p 

ABWT12, A-nivå, 5p 
ABWT14, B-nivå, 5p 

 
 
Ht03: under lp2 men arbetet kommer till en del att påbörjas redan under lp1.  
Kurskod: ABWT12, A-nivå  
Kurskod: ABWT13, B-nivå (Arenastudenter termin 3)  
 
Vt04: under lp3 men arbetet kommer till en del att pågå även under lp4. 
Kurskod: ABWT12, A-nivå (Arenastudenter termin 2) 
Kurskod: ABWT14, B-nivå (Arenastudenter termin 4) 
 
Programstudenter väljer A- eller B-nivå beroende på tidigare förkunskaper. 
Alla som antas till drivhuskursen får sedan en förfrågan av Arenan om vilket projekt/roll man vill ha. 
 
Kontaktpersoner kring val av drivhuskurs: 
 
Eva Gunneriusson (evgu@km.luth.se) 
Ann-Sofie Wänstedt (anns@ce.luth.se) 

mailto:evgu@km.luth.se
mailto:anns@ce.luth.se


Exempel på projekt: 
 
Naturens byggnadsteknik: Hur konstrueras 
växter för att kunna klara stor mekanisk 
belastning? 

  
 

Framdrivning: Hur ska en hajs stjärtfena 
utformas för att ge så hög fart som möjligt?   

        
Stötdämpning: Hur gör myskoxen för att  
inte få huvudvärk vid sammandrabbningar? 
 

 

        
   

 

’Systemprojekt’: Hur bygger man en  
flygande trollslända?  
 

          
 



Projekt inom Naturens Teknik, lå 03/04 
 
 
Tema: Studenter söks till projekt inom drivhuset Naturens Teknik. I år kan vi erbjuda två teman: 
naturens byggmetoder och fröspridning. 
 
Arbetsformer: Projekten utförs som grupparbeten (2-3 pers.). En väsentlig del utgörs av 
experiment, och ett tävlingsmoment ingår. Ett speciellt inslag för dessa arena-projekt är att finna 
nya tekniska lösningar utgående från projektresultaten. Dessutom ingår att kunna identifiera 
kunskapsområden nödvändiga för fortsatt arbete inom temat.   
 
 
Kontaktpersoner för drivhuset Naturens teknik:  
Professor Håkan Gustavsson, avd Strömningslära 
Rum: E 806, tel 491283, e-mail: gustav@mt.luth.se 
 
Universitetslektor Per Gren, avd Experimentell mekanik 
Rum: E 151, tel 491076, e-mail: per.gren@mt.luth.se 
 
 
 

mailto:gustav@mt.luth.se
mailto:per.gren@mt.luth.se


Prototyp 
 

Drivhus inom Arena innovativ teknik och företagande 
 
 
 

Drivhuset prototyp arbetar med utveckling av komponenter och produkter av 
höghållfast, härdad eller rostfritt stål, trä, kompositer m m. Vi samarbetar med företag 
och organisationer i vår närhet för att utveckla regionens resurser. I drivhuset ingår 

följande organisationer/centrumbildningar vid LTU: 
- Complab – Centrum för provning och utveckling av mekaniska komponenter 
- eBygg – Centrum för Informationsteknologi i byggandet 
- Utvind – Ett utvecklingscentrum i för nya produkter och tjänster i samverkan 

mellan universitet och företag. 
 
 
 
 
Arbetet i drivhusen genomförs som en projektkurs, 5p, under höst- eller vårterminen.  
 
 LpI LpII LpIII LpIV 

Kurs, 5p Kurs, 5p Kurs, 5p Kurs, 5p 

 
Kurs, 5p 

 
 

Kurs, 5p 

 

ABWT12, A-nivå, 5p 
ABWT13, B-nivå, 5p 

ABWT12, A-nivå, 5p 
ABWT14, B-nivå, 5p 

. 
 
Ht03: under lp2 men arbetet kommer till en del att påbörjas redan under lp1.  
Kurskod: ABWT12, A-nivå  
Kurskod: ABWT13, B-nivå (Arenastudenter termin 3)  
 
Vt04: under lp3 men arbetet kommer till en del att pågå även under lp4. 
Kurskod: ABWT12, A-nivå (Arenastudenter termin 2) 
Kurskod: ABWT14, B-nivå (Arenastudenter termin 4) 
 
Programstudenter väljer A- eller B-nivå beroende på tidigare förkunskaper. 
Alla som antas till drivhuskursen får sedan en förfrågan av Arenan om vilket projekt/roll man vill ha. 
 
 
Kontaktpersoner kring val av drivhuskurs: 
 
Eva Gunneriusson (evgu@km.luth.se) 
Ann-Sofie Wänstedt (anns@ce.luth.se) 

mailto:evgu@km.luth.se
mailto:anns@ce.luth.se


 
Projektförslag 1: Utveckling av utrustning och metodik för provning av komponenter 
monterade i ett komplett lastbilschassi. 
Ett projekt från Ferruform AB 
 
Beskrivning  
Ett chassi är en komplicerad konstruktion som är den bärande delen i ett lastfordon. Det består av längs- och 
tvärsgående balkar samt axelbryggor mm. På detta chassi fästs övriga komponenter som drivlina fjäderpaket 
etc. Det utsätts för mycket komplex belastning. Vid nyutveckling och utprovning av detaljer och komponenter i 
chassiet är det viktigt att kunna efterlikna den belastning som komponenten utsätts för i verkligheten.  
 
Projektet går ut på att studera förekommande lastspektra på fordon samt de provutrustningar som finns idag 
samt utifrån detta föreslå utrustning och metoder för provning av komponenter monterad i ett komplett 
lastbilchassi. Förslaget skall baseras på resurser som finns vid Ferruform och LTU.  
 
Vi söker ett innovativt team på 4-5 personer för att lösa denna uppgift bestående av: 
 
Projektledare: Du skall trivas med att leda andra personer och se till att saker blir utförda. Personliga egenskaper 
såsom förmågan att entusiasmera andra och koordinera kontakter mellan företag, forskare och studentgrupper är 
en förutsättning. 
 
Affärsutvecklare: Din uppgift blir att uppskatta kostnaden för att bygga testriggen med kringliggande 
belastningssystem och mätutrustning. Du skall vara utåtriktad och kunna ta kontakt med företag och 
leverantörer. 
 
Teknikutvecklare: Din uppgift blir att ta fram tekniska lösningar och kravspecifikationer för testriggen. 
  
I det fall kunskap i hållfasthetslära/mekanik/mätteknik saknas i projektteamet kan Complab/Ferruform bistå 
med dessa kunskaper.  
 
Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med Ferruform AB, Testlab och Hållflab på LTU. Det kan bli 
aktuellt med en studieresa för att studera liknande provriggar i Sverige. 
 
Kontaktperson för projektet: K-G Sundin, epost: Karl-Gustav.Sundin@mt.luth.se 
 
 
Projektförslag 2: Ljudisolering av lastbilstransmission 
Ett projekt från Ferruform AB 
 
Beskrivning  
Transmissionen är en stor bullerkälla i moderna lastfordon. Orsaken är vibrationer och ojämn rotation hos 
kardanaxel och kardanknut. 
 
Projektet går ut på att dels kartlägga den fysikaliska bakgrunden till bullret samt att undersöka och utveckla 
metoder för att minska bullerspridningen. Det kan handla dels om att begränsa genereringen av buller dvs att 
minska vibrationerna, men också att med inklädning av komponenter minska spridningen av buller till 
omgivningen. 
 
Vi söker ett innovativt team på 4-5 personer för att lösa denna uppgift bestående av:  
 
Projektledare: Du skall trivas med att leda andra personer och se till att saker blir utförda. Personliga egenskaper 
såsom förmågan att entusiasmera andra och koordinera kontakter mellan företag, forskare och studentgrupper är 
en förutsättning. 
 
Affärsutvecklare: Din uppgift blir att undersöka marknaden för bullerdämpade transmissionssystem. Du skall 
vara utåtriktad och kunna ta kontakt med företag och leverantörer. 

mailto:Karl-Gustav.Sundin@mt.luth.se


 
Teknikutvecklare: Din uppgift blir att kartlägga bullerproblematiken, ta fram kravspecifikationer,  och tekniska 
lösningar. 
 
I det fall specialistkunskap i ljudisolering/vibrationsdämpning saknas i projektteamet kan specialister från 
Complab/Ferruform bistå med dessa kunskaper.  
 
Projektet kommer att bedrivas i nära samarbete med Ferruform AB och Akustiklabbet på LTU. 
 
Kontaktperson för projektet: K-G Sundin, epost: Karl-Gustav.Sundin@mt.luth.se 
 
 
Projektförslag 3: ”Stålblåsning” av komponenter 
Ett projekt 
 
Beskrivning 
Nya innovativa tillverkningsmetoder kan skapa förutsättningar för nya industrier. Projektet går ut på att 
undersöka en ide till en revolutionerande tillverkningsmetod för komponenter med slutet tvärsnitt där man 
blåser upp komponenter till färdig form.  
 
Vi söker ett innovativt team på 4-5 personer för att lösa denna uppgift bestående av:  
 
Projektledare: Du skall trivas med att leda andra personer och se till att saker blir utförda. Personliga egenskaper 
såsom förmågan att entusiasmera andra och koordinera kontakter mellan företag, forskare och studentgrupper är 
en förutsättning. 
 
Affärsutvecklare: Din uppgift blir att undersöka tillverkningskostnaden för blåsformning och uppskatta 
marknaden för sådana komponenter. Du skall vara utåtriktad och kunna ta kontakt med företag och 
leverantörer. 
 
Teknikutvecklare: Din uppgift blir att genomföra enkla tester med blåsformning och jämföra och utvärdera 
resultatet mot simuleringar.  
 
Kontaktperson för projektet: K-G Sundin, epost: Karl-Gustav.Sundin@mt.luth.se 
 
 
Projektförslag 4: Nya användningsområden för höghållfast stål. 
Ett projekt 
 
Beskrivning 
Superstålet Hiloc SH 1700 från LuCoil AB/Arctic Steel Circle i Luleå ger helt nya möjligheter för utveckling 
av nya produkter när det gäller vikt, transportekonomi och miljö. Brottgränsen 1700 N/mm2 är högst hållfasthet 
på marknaden. Nyligen genomfördes en tävling där man letade efter nya användningsområden och produkter. 
Projektet går ut på att utvärdera idéerna vad gäller användningsområde, ekonomi, marknad  etc.  
 
Vi söker ett innovativt team på 4-5 personer för att lösa denna uppgift bestående av:  
 
Projektledare: Du skall trivas med att leda andra personer och se till att saker blir utförda. Personliga egenskaper 
såsom förmågan att entusiasmera andra och koordinera kontakter mellan företag, forskare och studentgrupper är 
en förutsättning. 
 
Affärsutvecklare: Din uppgift blir att undersöka marknaden Du skall vara utåtriktad och kunna ta kontakt med 
företag och leverantörer. 
 
Teknikutvecklare: Din uppgift blir att studera och jämföra tekniska lösningar baserade på Hiloc SH 1700 
jämfört med konventionella material.  

mailto:Karl-Gustav.Sundin@mt.luth.se
mailto:Karl-Gustav.Sundin@mt.luth.se


 
Kontaktperson för projektet: K-G Sundin, epost: Karl-Gustav.Sundin@mt.luth.se 
 
 
Projektförslag 5: Ergonomiskt utformad hemarbetsplats 
 
Beskrivning 
Allt fler människor sköter större eller mindre delar av sitt arbete från hemmet. Ett problem som 
uppmärksammats av bland annat arbetsmarknadens partner i anslutning till denna trend är att arbetsplatserna i 
hemmet ofta har en undermålig ergonomisk utformning. Detta medför att risken för arbetsskador ökar. TCO 
utlyste därför för några år sedan en designtävling för ergonomiskt utformade arbetsplatser. De tre bästa 
förslagen har förts vidare till prototyper men där har utvecklingen stannat. Det finns säkert flera orsaker till 
detta men en orsak är säkert att ingen av prototyperna är särskilt attraktivt utformade och behäftade med vissa 
brister i funktionen. Det finns dock ett intresse hos både TCO och några presumtiva tillverkare i regionen att 
vidareutveckla denna idé. 
 
Er uppgift är att utifrån marknadens krav utveckla en ergonomiskt riktig och estetiskt tilltalande hemarbetsplats. 
Produkten måste också vara så tillverkningsvänlig att försäljningspriset blir anpassat till den aktuella 
kundkategorin. 
 
Kompetensbehov: För att lösa denna uppgift krävs kunskap från flera olika kompetensområden. Vi söker 4-5 
personer med framåtanda och som kan samarbeta med andra människor i ett gränsöverskridande projekt. 
Följande befattningar behövs: 
 
Projektledare: Du skall trivas med att leda andra personer och se till att saker blir utförda. Personliga egenskaper 
såsom förmågan att entusiasmera andra och koordinera kontakter mellan företag, forskare och studentgrupper är 
en förutsättning. 
 
Affärsutvecklare: Du skall arbeta med ekonomi, marknadsundersökningar, organisation / samverkan och 
marknadsföring. 
 
Teknikutvecklare/konstruktion/design: Du skall arbeta med träteknik, mekanisk konstruktion och 
formgivning/design. 
 
Teknikutvecklare/produktion: Träproduktionsteknik, verkstadsproduktion 
 
 
Kontaktpersoner: 
Anders.Gronlund@tt.luth.se   Gunnar.Landsell@tt.luth.se 
 

mailto:Karl-Gustav.Sundin@mt.luth.se
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Materialdesign 
 

Drivhus inom Arena innovativ teknik och företagande 
 
 
 

Mycket vi träffar på i vardagen består av material, dvs. grundämnen eller kemiska 
föreningar. Ofta är det på materialens yta som viktiga händelser sker. För att kunna 

förstå detta och utveckla framtidens nya material krävs en rad vetenskaper som brukar 
delas upp i materialteknik, kemiteknik, hållfasthetslära, fysik mm. I drivhuset 

”Materialdesign” sammanförs alla dessa kunskaper vilket leder till ökad förståelse av 
processer vid ytor och utveckling av framtidens material. Syftet med drivhuset är att 

bygga ny kunskap hos studenter och skapa tvärvetenskaplig forskning med stark 
utvecklingspotential. 

 
 
 
 
Arbetet i drivhusen genomförs som en projektkurs, 5p, under höst- eller vårterminen.  
 
 LpI LpII LpIII LpIV 

Kurs, 5p Kurs, 5p Kurs, 5p Kurs, 5p 

 
Kurs, 5p 

 
 

Kurs, 5p 

 

ABWT12, A-nivå, 5p 
ABWT13, B-nivå, 5p 

ABWT12, A-nivå, 5p 
ABWT14, B-nivå, 5p 

 
   
Ht03: under lp2 men arbetet kommer till en del att påbörjas redan under lp1.  
Kurskod: ABWT12, A-nivå  
Kurskod: ABWT13, B-nivå (Arenastudenter termin 3)  
 
Vt04: under lp3 men arbetet kommer till en del att pågå även under lp4. 
Kurskod: ABWT12, A-nivå (Arenastudenter termin 2) 
Kurskod: ABWT14, B-nivå (Arenastudenter termin 4) 
 
Programstudenter väljer A- eller B-nivå beroende på tidigare förkunskaper. 
Alla som antas till drivhuskursen får sedan en förfrågan av Arenan om vilket projekt/roll man vill ha. 
 
 
Kontaktpersoner kring val av drivhuskurs: 
 
Eva Gunneriusson (evgu@km.luth.se) 
Ann-Sofie Wänstedt (anns@ce.luth.se) 

mailto:evgu@km.luth.se
mailto:anns@ce.luth.se


Drivhuset Materialdesign driver forskning för ökad förståelse av processer vid ytor och 
utveckling av framtidens material. Syftet med drivhuset är att bygga ny kunskap hos studenter 
och skapa tvärvetenskaplig forskning med stark utvecklingspotential. Drivhuset Materialdesign 
räknar med en kraftig expansion de närmaste åren, därför söker vi nu följande nyckelpersoner: 
 
Projekt 1: Tunna filmer  
 
Projektkoordinatorer: Jonas Hedlund och Olov Öhrman 
 
Ta reda på vad tunna filmer kan användas till och tillverka några tunna zeolitmembran och använd dessa för att 
separera vatten och alkohol. Undersök ekonomin kring användning av zeolitmembran vid etanolframställning 
eller i nya produkter. Industrianknytning: SECO Tools, Baltzer, Bodycote.  
 

 
Svepelektronmikroskopbild av zeolitmembran. 
 
 
Projektledare 
Om du trivs med att eller vill prova på att se till att saker blir utförda är detta en tjänst för dig. Förmåga att 
entusiasmera och koordinera andra är naturligtvis viktig. Du ska ta aktiv del i arbetet och se till att produktionen 
kommer igång.  
 
Affärsutvecklare 
Här behövs en person med goda kunskaper i ekonomiska frågor och affärsdriv, dessutom med ett gediget 
intresse för ny teknik.  
 
Forskare, 3 st.  
Här får du chansen att arbeta nära forskare i forskningsfronten. Du får insikt i forskarens vardag och får prova 
på att använda avancerade instrument som svepelektronmikroskop och röntgendiffraktometer. Arbetet innebär 
också studier av en helt ny separationsprocess för vatten och alkohol, både teoretiskt och praktiskt.  
 
 
Projekt 2: På glid 
 
Projektkoordinatorer: Roland Larsson och Allan Holmgren 
 
Här studeras hur skidors friktion kan minimeras. Hur gör dagens vallatekniker och kan vetenskapen förklara 
varför? Under våren 2003 har en grundläggande kunskap byggts upp inom området skidfriktion. Under hösten 
2003 fortsätter vi arbetet. Vi strävar efter samarbete med längdskidlandslaget och på lång sikt räknar vi med att 
de kunskaper som tagits fram ska leda både till bättre sportsliga resultat och till bättre produkter. 
Industrianknytning: Statoil, Volvo, biltestföretag, Swix, Ski-Go, Bosch,  SKF, Scania m.fl. 
 

 
En atomkraftmikroskopbild av en ojämn yta. 
 
 



Projektledare 
Tror du att du skulle trivas med att leda andra personer och se till att saker blir utförda är detta en tjänst för dig. 
Personliga egenskaper såsom förmågan att entusiasmera andra och koordinera kontakter mellan företag (tex 
skidtillverkare och vallatillverkare), skidtekniker, forskare och studentgrupper är en förutsättning. Du ska ta 
aktiv del i arbetet och se till att det löper friktionsfritt.  
 
Affärsutvecklare 
Här behövs en person som är utåtriktad och har ett sinne för affärer. Undersök vilka affärsmöjligheter det finns 
för att minska eller öka friktionen inom området sportutrustningar, främst olika typer av skidor.  
 
Forskare, 3 st 
I denna tjänst ska du undersöka vilka faktorer som påverkar friktionen mellan skida och snö. Du får också 
utreda hur friktionen kan mätas under olika förutsättningar. Här finns möjlighet att lära sig mer om både 
mekanik och kemi.  
 
 
Projekt 3: Maxat 
 
Projektkoordinatorer: Marta-Lena Antti och  Magnus Odén 
 
MAX-faser är en ny och mycket lovande klass av keramiska material. Normalt är det mycket svårt att forma en 
keram till en speciell geometri på grund av keramers sprödhet. MAX-faser däremot kan maskinbearbetas 
konventionellt vilket gör dem mycket attraktiva. Bland annat är det MAX-fasernas goda högtemperatur- och 
korrosionsegenskaper som kan utnyttjas i avancerade tillämpningar. Projekten kring dessa material kommer 
därför att behandla allt från tillverkning och egenskaper till design och marknadsanalys. 
 

 
Satellitpositioneringsmotor. 
 
 
Projektledare  
Här behövs en person med goda ledaregenskaper och med ett gediget intresse för nya material och teknik.  
 
Affärsutvecklare 
Här behövs en person med goda kunskaper i ekonomiska frågor och affärsdriv, dessutom med ett gediget 
intresse för ny teknik.  
 
Forskare, 3 st.  
Här får du chansen att med praktisk materialteknik och prova på att använda avancerade instrument som 
svepelektronmikroskop och röntgendiffraktometer.  
 
 
Kontaktpersoner för drivhuset Materialdesign: 
 
Forskare Marta-Lena Antti, avd Materialteknik 
Rum: E 315, tel 492093, e-post: Marta-Lena.Antti@mb.luth.se  
 
Universitetslektor Jonas Hedlund, avd Kemisk Teknologi 
Rum: C 359, tel 492105, e-post: jonas.hedlund@km.luth.se 
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Arena innovativ teknik 
& företagande 



Arena innovativ teknik & företagande
Väljer du Arena innovativ teknik & företagande kan du läsa till civilingenjör med sex 
olika inrikningar, eller kombinera kurser till en ekonomie eller teknologie magister- 
eller kandidatexamen. Det går också bra att läsa till en högskoleingenjörexamen med 
inriktning bilsystem eller lärarexamen med inriktning mot teknik och ekonomi. 
Oavsett vilken examen du väljer kommer en del av dina arenastudier att bedrivas i form 
av utvecklingsprojekt, så kallade drivhus, tillsammans med forskare och företag.
Studier inom Arena innovativ teknik och företagande innebär att du själv i stor 
utsträckning väljer innehåll och längd på din utbildning. En gemensam målsättning 
för alla examenskombinationer är att ge en såväl teoretisk som praktisk förståelse för 
teknik- och affärsutveckling - dvs hur nya tekniska lösningar kan utvecklas, tillämpas 
och kommersialiseras.

Inriktning ”Bilsystemingenjör”
I utbildningen Bilsystemingenjör har du möjlighet att bli en av de som utvecklar 
dagens bilar för framtidens behov. Utbildningen ger dig en blandning av teoretiska 
och praktiska kurser där du lär dig om elektroniken och mekaniken i bilens system 
samt grundläggande kunskaper inom CAD, fordonsdynamik, ergonomi, design och 
förbränningsteknik för att nämna några ämnen.  
Utbildning omfattar 120p och ingår i Arena innovativ teknik och företagande. Du har 
möjlighet att skräddarsy din utbildning för att matcha bilindustrins behov och dina 
intressen. Utbildningen ges i Luleå och kan även läsas på distans som programutbildning 
i Arvidsjaur och Arjeplog. Vill du fördjupa dina tekniska kunskaper ytterligare efter 
utbildningen fi nns det möjligheter att läsa vidare inom någon av de sex civilingenjö
rsutgångarna: Ergonomisk design & produktion, Industriell ekonomi, Kemiteknik, 
Maskinteknik, Träteknik eller Väg- och vattenbyggnad. Blir du mer intresserad av 
affärsutveckling och ekonomi kan du välja mellan företagsekonomi eller internationell 
företagsekonomi.

             

 Arbetsmarknad
Som Bilsystemingenjör kommer du att vara attraktiv hos såväl bilfabrikanter som 
underleverantörer och komponenttillverkare/-utvecklare. Under utbildningens gång 
kommer dessa att knytas till projekten som genomförs i projektkurserna. På detta sätt 
involveras du som student i företagens verksamhet och har möjlighet att skapa kontakter 
med industrin för framtiden. Har du intresse av biltestning ges du unika möjligheter 
inom de internationella företagen som expanderar sin testverksamhet i norra Sverige.
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Att studera vid Luleå tekniska universitet 
Redan när du kommer hit tas du om hand av utbildade phösare 
som hjälper dig till rätta med allt mellan himmel och jord. Sedan 
väntar philm, baler, spex, sport, rock ’n’ roll, fester och allt annat 
som får våra studenter att ge studentlivet i Luleå högsta betyg. 
Som student vid Luleå tekniska universitet kommer du att 
ingå i den genuina gemenskap som universitetet för med sig. 
Kontakten med lärare och andra studenter ökar genom att den 
mesta undervisningen sker i mindre grupper, istället för i stora 

föreläsningssalar.            
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Utbildningsplan

Nedan följer en schematisk uppställning 

av de moment som ingår i en bilsystem-

ingenjörs examen.

Drivhus A

ABWT03
Drivhus B
5p

SME057
Elektronik
5p

ABWT04
Drivhus B
5p

¨Bilens
system 2
5p

MPM201
Material-
teknik
5p

SMR043
Regler-
teknik
5p

MAM190
Matte 2
5p

MAM189
Matte 1
5p

Drivhus B Drivhus B

Drivhus C Drivhus C

Val 

Val Val

Beskrivning av kurser

År 1

Innovativ teknik och företagande (ABWT01)  10p

Grundkurs i företagsekonomi (IEF100)  5p

Fysik 1 (MTF096)  5p

Bilens system 1 (MTM152)  5p

Datorstödd maskinkonstruktion- 

CAD/CAM (MTM116)  5p

År 2 (preliminär)

Matematik 1 ( MAM189)  5p 

Matematik 2 (MAM190)  5p

Elektronik (SME057)  5p

Reglerteknik (SMR043)  5p

Bilens system 2  5p

Materialteknik (MPM201)  5p

År 3 (preliminär)

Mekatronik för Ingenjörer  5p

Fordonsdynamik  5p

Mätteknik  5p

Förbränningsteknik (MTM080)  5p

Drivhus (ABWT02-6)A, B, C  5p

Val (i utbildningen ingår ett antal valbara kurser)  

Behörighet

MaB 

Vill du veta mera?

Kontakta allmänna studievägledaren 

Tel: 0920-49 10 00.

Se även arenans hemsida:

www.luth.se/arenor

Ansökan

Bilsystemingenjör är en avslutning inom ”Arena 

innovativ teknik & företagande”, därför ska du 

ställa din ansökan till ”Arena innovativ teknik 

& företagande” VHS kod: 020401. 

Ansökan ska vara VHS tillhanda: 

senast den 15 april 2003.
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Bilaga 9: Kursplan för ITF:s arenaspecifika kurs, 10p. 
 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 
Arena Innovativ teknik och företagande 2003-08-18 
 
 
 

ABWT01 Innovativ teknik och företagande 

1. Mål 

Kursens mål: Efter genomgången kurs skall studenten ha en bred teoretisk och 
praktisk kunskap om affärsdriven teknikutveckling som process. 

2. Kursinnehåll 

Kursen Innovativ teknik och företagande innehåller två delar samt starten av 
bibliotekskursen BIB004.  

DEL1 i LP I: Innovationsteknik, projekt och teamarbete (5p) 
Innehåller momenten. 
• innovationens teknikhistoria, 
• industriellt rättsskydd, 
• praktiskt teknikutvecklingsprojekt, 
• projektplanering, projektledning, teambildning, tid- och resursplanering samt  
• individuell utvecklingsplan med portföljmetod. 

Bibliotekskursen BIB004 i LPI: 
Observera att de första 0,3 poängen i BIB004 är självstudier där studenterna ansvarar 
att arbeta med inlämningsuppgifter. All information finns på länken nedan. 
http://www.luth.se/depts/lib/utbildning/g-introdistans.shtml 
De resterande 0,7 poängen läses i senare årskurs. Observera att BIB004 är ett 
obligatoriskt krav för alla examina! 

DEL2 i LP II: Affärsutveckling (5p): 
Innehåller momenten. 
• att utveckla en affärsidé, 
• affärsplaner och marknadsundersökningar, 
• investeringskalkyler, 
• kapitalanskaffning, organisering samt marknadsföring samt 
• individuell utvecklingsplan med portföljmetod. 

3. Arbetsformer 

I kursen ska studenten själv delta i en innovationsprocess. Studenterna delas upp i 
grupper � team- bestående av 4 � 5 deltagare. Utgångspunkten är tagen från ett 
företagsperspektiv där studenten antingen är anställd av ett företag eller har en ide´ 
eller ska lösa ett behov- skapa tekniska lösningar eller utnyttja tekniska lösningar � som 
kan leda till ett eget företag. Behovet eller idén är central, behovet/idén ska lösas av 
teknik- och affärsutveckling. Som en röd tråd i kursen löper därför Teknikprojektet och 
framtagandet av en Affärsplan som realiserar att den tekniska lösningen är 
affärsmässig. Teknikprojektet och affärsplanen syftar till att ge metoder för att lösa 
behovet/idén med konceptuella tekiska lösningar, kravspecifikationer för hur detta ska 
lösas och affärspotentialen i lösningen 
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I kursens start formuleras ett behov av något slag (Teknikprojekt 1) som ska lösas 
genom utveckling av en teknisk innovation. Kursen innefattar: Framtagandet av ett 
konceptförslag på en teknisk lösning (Teknikprojekt 1), kreativa moment som kan leda 
utvecklingen frammåt (Teknikhistoria), sätt att skydda innovationer och hitta 
information om tekiska lösningar (Industriellt rättsskydd), framtagandet av ett 
beslutsunderlag vad teamet vill göra och hur det ska genomföras (Kunskapsbyggande 
och vetenskapliga metoder), hur ska och hur fungerade teamet i processen (Team 
arbete 1) � vilka roller tog jag som individ och vilken inverkan hade min och andras 
roller för processen. En marknadskontroll utförs för att kontrollera 
marknadsförutsättningarna (Marknadstest) detta leder eventuellt till en ny inriktning 
eller en förstärkning av tidigare vald teknikinriktning (Teknikprojekt 2) och hur en 
affärsplan för denna tekniklösning formuleras och skapas (Affärsutveckling). Teamets 
utveckling och individens utveckling i teamet reflekteras och analyseras (Team arbete 
2). 

Inom ramen för kursen kommer studenterna att påbörja arbetet med att utforma sin 
egen studieplan för de fortsatta studierna inom arenan. 

Teknikbrosstiftelsens gästföreläsningar 
Under 2003 kommer teknikbrostiftelsen samordna samverkan i kursen Innovativ teknik 
och företagande genom Idéhuset. I del 1 och 2 ges därför tre-fyra 
insperationsföreläsningar där gästföreläsare presenterar erfarenheter och fallgropar 
som: 
• Affärsutvecklare, 
• Teknikutvecklare, 
• Projektledares samt  
• hela teknikutvecklingsprocessen idé, affärsidé, affärsplan till affärer. 

4. Kursdesign � kurslogik och examination 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I kursen ingår 8 delexaminationer, fyra vardera i Del 1 och Del 2. 

Datum Delexamen �Innehåll� 

9/9 Teknikprojekt � teknisk kravspecifikation.  
En kravspesifikation som ska presenteras. Iämning i 
form av rapport. Presentation 

2/10 
Vetenskapliga metoder och 
undersökningsplan  

Upprättande av undersökningsplan för kursens 
teknikprojekt � hur gör man en utredning. 
Inlämning i form av rapport. Presentation 

7/10 
Teamarbete � utvärdering av gruppens 
arbete 

Planering och utvärdering av gruppens arbete som 
team. nlämning i form av rapport. Presentation 

13/10 Konklusioner av marknadstest Marknadens inverkan på tekniklösningen. Rapport 

Behov 
& Idé 

A Teknik 1 B Marknadstest C Teknik 2 D Affärsplan Teknik- 
utvecklingsproje

E Team 
funktione

G Patent � 
hur skyddar 

F Vetenskapliga 
metoder  

Stöd - 
teoriavsnitt 

H Team 
funktione

LP I (ingen rolluppdelning) LP II (rolluppdelning i affärs- & 

Gästföreläsa
re roller 

Gästföreläsa
re roller 

F,E&B 
Upprättande av 
undersökningsplan för kursens 
teknikprojekt - hur gör man en
utredning. Inlämning i form av
rapport. Presentation 
Planering och utvärdering av 
gruppens arbete som team. 
Inlämning i form av rapport. 
Presentation 
Konklusioner av marknadstest
i k  å t k iklö i  

A 
En teknisk kravspesifikation 
presenteras, Rapport. 

C&G 
Konceptlösning av 
teknikprojektet (poster 
eller liknande) för 
finansiärer 
Patent eller 
mönsterskyddsansökan 
på vald tekniklösning. 
Rapport 

D&H 
Presentation av 
affärsutvecklingsplan
en. Rapport. 
Utvärdering av 
gruppens arbete som 
team med roller. 
Inlämning i form av 
rapport. Presentation 
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24/11 Teknikprojekt � teknisk konceptlösning 
Konceptlösning av teknikprojektet (poster eller 
liknande) för finansiärer 

24/11 Industriellt rättsskydd 
En skriftlig patent- eller mönstersyddsansökan 
inlämnas. 

9/12 Affärsutvecklingsplan 
Presentation av affärsutvecklingsplanen. Inlämning 
i form av rapport. 

11/12 
Teamarbete � utvärdering av gruppens 
arbete 

Utvärdering av gruppens arbete som team med 
roller. Inlämning i form av rapport. Presentation 

För godkänt slutbetygs i hela kursen erfordras godkänt på alla delexamenstillfällena 
vilket också innefattar obligatorisk närvaro på presentationerna. 

5. Lärare 

Namn  Rum E-post Moment 
Stefan Lagerkrans (SL) E850 Stefan.Lagerkrans@mt.luth.se Teknikprojekt 
Håkan Perzon (HP) A240 Hakan.Perzon@ies.luth.se Team arbete 
Lennart Persson (LP) A234 Lennart.Persson@ies.luth.se Vetenskapliga 
metoder 
Christer Ödberg (CÖ) A511 Christer.Odberg@ies.luth.se Industriellt 
rättsskydd 
Lars Bäckström (LB) A237 Lars.Backstrom@ies.luth.se Affärsutveckling 
Staffan Hansson (SH) A311 Staffan.Hansson@ies.luth.se Teknikhistoria 
Eva Gunneriusson (EG) C148 Eva.Gunneriusson@km.luth.se Egen 
studieplan 
Ann-Sofie Wänstedt (ASW) F1073 Ann-
Sofie.Wanstedt@ce.luth.se Egen studieplan 
Bertil Pålsson (BP) C432a bertil.palsson@km.luth.se Datorhantering 
Lars Stehn (LS) F1100 Lars.Stehn@ce.luth.se Examinator 

6. Kurslitteratur 

Ulf Paulsson, Uppsatser och rapporter, Studentlitteratur, ISBN 91-44-00592-X. 

7. Kursdisposition 2003 

Datum Tid Sal Kursavsnitt Lärare 

Må 1/9 
08.15-
09.50 

 Viktig Introduktion LS, HP 

Ti 2/9 10.15-11.50  Projekt: Teknikprojekt � identifiering av behov SL 

On 3/9 
08.15-
09.50  Teori:Teamarbete HP 

To 4/9 10.15-11.50  Reserv:Teknikprojekt  

Må 8/9 
13.00-
14.35  Teori: Vetenskapliga metoder och undersökningsplan LP 

Ti 9/9 10.15-11.50  Projekt: Teknikprojekt SL 

Ti 9/9 
13.00-
14.35 

 Projekt: Teknikprojekt � teknisk kravspecifikation. Delexamination 1 SL 

To 11/9 
13.00-
14.35  Teori: Vetenskapliga metoder och undersökningsplan LP 

Fr 12/9 
14.50-
16.25  Reserv  

Må 15/9 
08.15-
09.50  Projekt: Teknikprojekt SL 

Må 15/9 10.15-11.50 C401 Egen studieplan: Gruppindelning ASW,EG 

Må 15/9 
13.00-
14.35 

C401 Egen studieplan: Gruppindelning ASW,EG 

Ti 16/9 
08.15-
09.50 

C401 Egen studieplan: Gruppindelning ASW,EG 

Ti 16/9 10.15-11.50 C401 Egen studieplan: Gruppindelning ASW,EG 
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To 18/9 10.15-11.50  Teori: Vetenskapliga metoder och undersökningsplan LP 

To 18/9 
13.00-
14.35 

 Reserv  

Fr 19/9 
08.15-
09.50 

 Teori: Gästföreläsare - teknikutvecklaren  

Må 22/9 
08.15-
09.50 

C401 Egen studieplan: Gruppindelning ASW,EG 

Må 22/9 
13.00-
14.35 

 Teori: Vetenskapliga metoder och undersökningsplan LP 

Ti 23/9 
08.15-
09.50 

 Projekt: Marknadstest LB 

Ti 23/9 10.15-11.50 C401 Egen studieplan: Gruppindelning ASW,EG 

On 24/9 
08.15-
09.50 

C401 Egen studieplan: Gruppindelning ASW,EG 

On 24/9 10.15-11.50 C401 Egen studieplan: Gruppindelning ASW,EG 

On 24/9 
13.00-
14.35  Projekt: Teknikprojekt SL 

To 25/9 
13.00-
14.35  Reserv:  

Fr 26/9 
14.50-
16.25  Reserv:  

Må 29/9 
08.15-
09.50  Teori: Teamarbete HP 

Ti 30/9 10.15-11.50  Projekt: Marknadstest LB 

To 2/10 10.15-11.50  Teori:. Vetenskapliga metoder och undersökningsplan 
Delexamination 2 

LP 

To 2/10 
13.00-
14.35  Teori:. Vetenskapliga metoder och undersökningsplan 

Delexamination 2 
LP 

Fr 3/10 
08.15-
09.50  Projekt: Teknikprojekt SL 

Må 6/10 
13.00-
14.35 

 Reserv:  

Ti 7/10 10.15-11.50  Teori: Teamarbete � utvärdering av gruppens arbete, 
Delexamination 3 

HP 

Ti 7/10 
13.00-
14.35 

 Teori: Teamarbete � utvärdering av gruppens arbete, 
Delexamination 3 

HP 

To 9/10 
13.00-
14.35 

 Teori: Teknikhistoria SH 

Fr 10/10 
14.50-
16.25 

 Teori: Teknikhistoria SH 

Må 13/10 
08.15-
09.50 

 Projekt: Konklusioner av marknadstest, Delexamination 4 LB 

Ti 14/10 10.15-11.50  Teori: Gästföreläsare - projektledaren  

To 16/10 10.15-11.50  Teori: Teamarbete - rollindelning HP 

To 16/10 
13.00-
14.35 

   

Fr 17/10 
08.15-
09.50 

 Teori: Industriellt rättsskydd CÖ 

Må 
20/10 

13.00-
14.35 

 Teori: Industriellt rättsskydd-biblioteket sökning av patent CÖ 

Ti 21/10 
08.15-
09.50 

   

On 22/10 
13.00-
14.35 

   

To 23/10 
13.00-
14.35 

 Teori: Industriellt rättsskydd CÖ 

Ti 4/11 
08.15-
09.50  Projekt: Affärsutveckling - Introduktion LB 

On 5/11 
08.15-
09.50 

 Projekt: Affärsutveckling - Företagssimulering LB 

On 5/11 10.15-11.50  Projekt: Affärsutveckling � Företagssimulering LB 
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On 5/11 
13.00-
14.35 

 Projekt: Affärsutveckling � Företagssimulering LB 

On 5/11 
14.50-
16.25 

 Projekt: Affärsutveckling � Företagssimulering LB 

On 5/11 
16.40-
18.15 

 Projekt: Affärsutveckling - Företagssimulering LB 

Fr 7/11 10.15-11.50  Projekt: Teknikprojekt SL 

Må 10/11 
08.15-
09.50 

 Projekt: Affärsutveckling - Företagssimulering LB 

Ti 11/11 
14.50-
16.25 

 Projekt: Affärsutveckling � Företagssimulering LB 

Ti 11/11 
16.40-
18.15 

 Projekt: Affärsutveckling � Företagssimulering LB 

To 13/11 
08.15-
09.50 

 Projekt: Affärsutveckling � Företagssimulering LB 

To 13/11 10.15-11.50  Projekt: Affärsutveckling - Företagssimulering LB 

Fr 14/11 10.15-11.50  Projekt: Affärsutveckling - Affärsidé/affärsutveckling LB 

Ti 18/11 
08.15-
09.50  Projekt: Affärsutveckling - Affärsidé/affärsutveckling LB 

On 19/11 
08.15-
09.50  Projekt: Affärsutveckling - Företagets omvärld LB 

On 19/11 10.15-11.50  Projekt: Affärsutveckling - Företagets omvärld LB 

Fr 21/11 10.15-11.50  Projekt: Teknikprojekt SL 

Må 24/11 
14.50-
16.25 

 Projekt: Teknikprojekt � teknisk konceptlösning. Delexamination 5 SL,HP 

Må 24/11 
16.40-
18.15 

 Projekt: Teknikprojekt � teknisk konceptlösning. Delexamination 5 
Industriellt rättsskydd. Delexamination 6 

SL;HP, CÖ 

Ti 25/11 10.15-11.50  Projekt: Affärsutveckling - Handledning projektarbete LB 

On 26/11 
14.50-
16.25 

 Projekt: Affärsutveckling - Handledning projektarbete LB 

On 26/11 
16.40-
18.15 

 Projekt: Affärsutveckling - Marknad och marknadssegmentering LB 

Fr 28/11 10.15-11.50  Projekt: Affärsutveckling - Strategier och strategival LB 

Ti 2/12 
08.15-
09.50 

 Projekt: Affärsutveckling - Strategier och strategival LB 

On 3/12 
08.15-
09.50 

 Projekt: Affärsutveckling - Budgetering LB 

On 3/12 10.15-11.50  Projekt: Affärsutveckling - Budgetering LB 

On 3/12 
13.00-
14.35  Projekt: Affärsutveckling - Handledning projektarbete LB 

On 3/12 
14.50-
16.25  Projekt: Affärsutveckling - Handledning projektarbete LB 

On 3/12 
16.40-
18.15 

 Projekt: Affärsutveckling - Handledning projektarbete LB 

Fr 5/12 10.15-11.50  Projekt: Affärsutveckling - Handledning projektarbete LB 

Må 8/12 
08.15-
09.50  Teori: Gästföreläsare � hela teknikutvecklingsprocessen LB 

Ti 9/12 
14.50-
16.25  Projekt: Affärsutvecklingsplan. Delexamination 7 LB 

Ti 9/12 
16.40-
18.15  Projekt: Affärsutvecklingsplan. Delexamination 7 LB 

To 11/12 
08.15-
09.50  Teori: Teamarbete � utvärdering av gruppens arbete, 

Delexamination 8 
HP, LP 

To 11/12 10.15-11.50  Teori: Teamarbete � utvärdering av gruppens arbete, 
Delexamination 8 

HP, LP 

Fr 12/12 10.15-11.50    

On 7/1 
14.50-
16.25  Reserv:  

On7/1 
16.40-
18.15  Reserv:  
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Fr 9/1 10.15-11.50    
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Bilaga 10 
Verksamhetsrelaterad teori: kunskap och lärande i fullständig form. 
Bilagan är analog med kapitel 3 i uppsatsen. Det vill säga samma rubriknivåer förekommer och 
figurerna har samma namn. I bilagan tillkommer dock ett antal underrubriker till varje kapitel.

3 Verksamhetsrelaterad teori: kunskap och lärande 
Med den verksamhetsintegrerade ansatsen urskiljer jag verksamhet/praxis, informell modell, 
formell modell, preskriptiv modell, verksamhetsrelaterad teori som väsentliga aspekter att 
analysera. Detta kapitel kommer jag att ägna åt att bygga upp en verksamhetsrelaterad teori som 
sedan i nästa kapitel, tillsammans med den verksamhetsintegrerade tolkningscirkeln utgör basen för 
analys av drivhusmodell och motsvarande verksamhet/praxis. I praktiken innebär detta att jag på 
kritisk väg utför en integration av olika teoribildningar med ambitionen att modell, 
verksamhet/praxis ska kunna ses utifrån ett helhetsperspektiv. Det innebär också att 
rekommendationer till verksamhet/praxis förväntas kunna ges utifrån ett helhetsperspektiv. Jag gör 
bedömningen att teorier om kunskap och lärande är de teorier som vid det nuvarande 
utvecklingsstadiet har störst relevans för, och bör ges mest verkan på, utformningen av arenans och 
drivhusens kärnverksamhet.1 I kapitlet tar jag därför upp och reflekterar kring en rad centrala 
begrepp och teoretiska perspektiv på lärande och kunskap, samt ställer dem i relation till varandra. 
Den verksamhetsrelaterade teorin förväntas förutom att ligga till grund för analysen i kapitel 4 att 
fylla en funktion som reflektionsfond i den fortsatta utvecklingen av drivhusmodell och 
verksamhet/praxis. Som reflektionsfond bör den inte endast vara användbar för mig i min 
forskarroll utan för alla som är involverade i eller intresserade av en integration mellan 
erfarenhetsbaserad och teoribaserad utbildning. Således kommer jag ta ett upp och behandla 
perspektiv och modeller kring lärande och kunskap som inte kommer i direkt användning i analysen 
i kapitel 4.  

Som en utgångspunkt för teoridiskussionen väljer jag att sortera lärande och kunskap efter följande 
logik: lärande är den process som leder fram till resultatet kunskap. Med lärande menar jag 
kunskapsbildning i vid bemärkelse. Lärande kan handla om den process som 
instrumentmakargesällen genomgår då denne förkovrar sig i att bygga fioler, likväl som den process 
vid vilken ett internationellt, tvärfunktionellt sammansatt, forskarteam tillsammans försöker att nå 
en fördjupad förståelse kring ungdomars livssituation. I sammanhang av det senare räknar jag även 
till lärandet den process som t.ex. en syokonsulent genomgår då denne läser forskarteamets 
rapporter för att kunna handla på ett mer kompetent sätt inom sin profession. Variationen inom 
formerna för olika lärprocesser är mycket stor. Detsamma gäller den resulterande kunskapen. I 
växelverkan mellan lärandet som process och den resulterande kunskapen startar ofta nya 
lärprocesser, ibland med nya aktörer, som resulterar i ny kunskap osv. Detta samspel är intressant. 
Den aktiva intentionella, synliga, och i sammanhanget meningsfulla handlingen framstår för mig 
som den viktigaste spridningsfaktorn. För att kunskapen ska bli synlig eller begriplig för 
utomstående krävs oftast att den i reflekterad form kan kläs i språklig dräkt. Den bör alltså kunna 
relateras i en dialog. Dynamiken mellan implicit och explicit kunskap är därför av ett centralt 
intresse. Jag inleder utvecklingen av den verksamhetsrelaterade teorin med att analysera olika 
teorier om kunskap. 

3.1 Den mångfacetterade kunskapen 
Resultatet av lärande kan ta sig vitt skiftande uttryck. Kunskap kan visa sig som en serie tecken i en 
akademisk avhandling vars kombinationer anger graden av kompetens. Kunskap kan också visa sig 
i människors sätt att handla. I det senare fallet kan ett kunnigt agerande bottna i en välutvecklad 

1 Allteftersom verksamheten kring arena och drivhus expanderar kommer teoribildningar inom fler områden att aktuella 
att lyfta in i den verksamhetsrelaterade teorin. Ett exempel på sådant område är ekonomiska och juridiska teorier om 
kommersialisering av forskningsresultat.  
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intuition hur man bör handla i en viss situation. Kunskapens utryck kan alltså variera utmed skalan 
från det explicita till det implicita. För att beskriva ”Lärande och kunskap” behöver förhållandet 
mellan erfarenhet och reflektion behandlas.  

Inom utbildning har man länge haft ett vardagligt kunskapsperspektiv som innefattar uppdelningen 
mellan förståelse- respektive färdighetskunskaper. Perspektivet rymmer ett antagande att man kan 
inneha den ena eller andra formen kunskap, separat från den andra. Vi säger i vardagliga 
sammanhang att ”övning ger färdighet”, vilket i och för sig ofta stämmer. En handling behöver inte 
ha något med förståelse att göra. Den kan vara en rent mekanisk. Personen kan utan djupare 
förståelse om funktion och sammanhang internaliserat handlingen genom att imitera en 
medmänniska, och sedan på egen hand upprepat den så att en rutinisering skett. Denna handling 
som i och för sig kan vara funktionell räknar jag inte som en kunskap. Den är just bara en färdighet. 
2 På samma sätt är det svårt att hävda att mekanisk memorering av en meningslös serie av siffror har 
något med kunskap att göra. Så länge individen inte använder någon form av strategi för att 
upptäcka mönster bland talen så är inte förståelse inblandat. Enligt min uppfattning måste förståelse 
i någon form vara inblandat i tillägnandeprocessen för att något ska räknas som kunskap. Jag 
uppfattar det heller inte som möjligt att ha en förståelse helt utan en korresponderande färdighet. 
För att något ska vara att betrakta som en kunskap måste man kunna göra något med kunskapen. 
Tudelningen mellan förståelse- respektive färdighetskunskap leder till den upplevda dikotomin 
mellan teori och praktik. I sin extrema form innebär synsättet att det skulle finnas en enbart 
teoretisk samt en enbart praktisk kunskap.  

Drivhusmodellens pedagogik rymmer en lärande- och kunskapsteori som binder samman praktik 
och teori genom att lyfta fram och fokusera det integrerande begreppet förmåga. I en förenklad 
form definierar jag förmåga som en kritiskt reflekterad erfarenhet, där erfarenheten rymmer djup 
förståelse i kombination med praktisk färdighet. Förmågan är ur mitt perspektiv att betrakta som en 
kunskap, vilken kan vara individuell eller kollektiv. Genom att närma mig olika teorier med 
relevans för ett erfarenhetsbaserat lärande försöker jag fånga den begreppsliga innebörden av 
förståelse, färdighet respektive förmåga, för att kunna integrera dem. Det ska visa sig att även 
begreppet förtrogenhet är relevant i sammanhanget. 

Som en parallell till uppdelningen mellan förståelse- respektive färdighetskunskaper dyker 
indelningen mellan påstående-, färdighets- respektive förtrogenhetskunskap upp i diskursen om 
yrkeskunnande. Arbetslivsforskaren Bo Göranzon introducerar denna tredelning i sin avhandling 
Det Praktiska intellektet (1991). Göranzon hänvisar dock till filosofen Kjell S. Johannessen som 
den verklige upphovsmannen. Se t.ex. Johannessen (1999) där han diskuterar tyst kunskap.
Påståendekunskap, färdighetskunskap, och förtrogenhetskunskap utgör en syntes av idéer kring 
kunskapens natur, tyst kunskap inkluderad. Influenserna hämtas framförallt från Bertrand Russel, 
Ludwig Wittgenstein och Michael Polanyi. Göranzons avhandling behandlar yrkesrelaterad 
kunskap som utvecklas i anslutning till en praxis, och tjänar som en konkretisering och empirisk 
förankring av Johannessens teori. Påståendekunskap framhåller Göranzon som den kunskap inom 
en yrkestradition vilken formulerats i principer, teorier, metoder osv., alltså den kunskap som vi kan 
ta del av genom teoretiska studier. Med färdighetskunskap menar han den kunskap vi tillägnat oss 
genom handling i praxis, dvs. en handlingsbaserad förstahandserfarenhet. Med 
förtrogenhetskunskap avser Göranzon den kunskap som vi utvecklar då vi som aktiv deltagare i en 

2 Människor utvecklar dock färdigheter utan att direkt imitera som också fungerar på ett intuitivt sätt, och om de ställs 
inför frågorna: vad gör du? respektive hur gör du? kan de få problem att ge uttömmande svar. Inom verksamhetsteorin 
drar man en gräns mellan handlingar och operationer, där de sistnämnda kan om de är automatiserade utövas utan att 
vi egentligen är medvetna om vad vi gör. Börjar vi tänka ökar felfrekvensen. Om vi vid upprepade tillfällen utför en 
handling kan denna handling övergå i formen av en operation. En medveten reflekterad handling som övergått i en 
automatiserad operation räknar jag som en kunskap eftersom den är utvecklad genom förståelse. Jag kommer att 
redogöra närmare för detta senare i kapitlet.  
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praxis, t.ex. via arbetskamrater, delges traditionens exempel, dvs. då vi uppnår en förtrogenhet med 
andras erfarenheter. Denna kunskap hjälper oss att tolka, se mönster, och bedöma något. Jag skulle 
vilja tillägga att den hjälper oss att före tolkningen, fokusera de fenomen (inklusive situationer) i vår 
omvärld, och inom oss själva, som är värda att betrakta. När vi blir förtrogna med något, lär vi oss 
samanhang och vad som i kollektiv mening kan anses som värt att prata om. Vi lär oss samtidigt 
hur vi bör prata om det. 

Filosofen Bengt Molander (1996) ansluter sig till indelningen, dock med viss reservation. Han 
understryker att kunskapsformerna inte bör ses som olika sorts kunskap utan som aspekter av en 
och samma kunskap och att det troligen existerar fler kunskapsaspekter än dessa tre. Han framhåller 
att kunskapen aktiveras i handling. Utan handling existerar därför ingen kunskap. Därmed är de tre 
ovillkorligen förbundna. 

Maria Hammarén (2002) genomförde åren 1996-1999 tillsammans med Göranzon ett 
utvecklingsprojekt kring erfarenhetsöverföring vid ett högteknologiskt företag. I förgrunden stod 
målet att finna en systematiserad väg till expertens förtrogenhet med en stor mängd språkspel. Eller 
enklare uttryckt: att skapa en metod för reflektion i yrkespraxis. Projektet som bl.a. resulterar i 
Hammaréns avhandling 1999 tar sin utgångspunkt i förtrogenhetskunskapen och 
färdighetskunskapen. Hon undersöker hur en åsikt tar form, vilka exempel och berättelse som har 
aktiverat den osv. I centrum står frågan: Kan denna återerinras och kritsikt reflekteras? Hammarén 
besvarar frågan jakande, och presenterar en dialogmetod som jag inte tänker gå i närmare på här. 
Jag tycker dock det är intressant att lyfta fram språkspelets, berättandets roll för utveckling av 
expertis. Det är också intressant att se hur hon och Göranzon genomför en empirisk studie genom 
att använda det tredelade kunskapsbegreppet. Hammarén är alltså väl förtrogen med tredelningen 
samt dess efterföljande diskussion. Hon ger följande kondenserade tolkning utifrån teorins 
tillkomst/utveckling samt dess sätt att förklara kunskap:  

”Den norske filosofen Kjell S Johannessen har försökt att pedagogiskt förmedla 
yrkeskunnandets epistemologi genom att slå isär den kunskap som ryms inom en praxis 
i aspekterna påstående-, förtrogenhets-, färdighetskunskap. Hans snitt, som är ett 
konstruerat snitt, tar hänsyn till till hur de olika inslagen i vår kunskap bildas. Färdighet 
och förtrogenhet kan bara bildas genom deltagande i en praxis. Det är där 
begreppsbildningen sker; dvs. kunskapen flätas samman till en väv som bildar en 
meningsram för möjligheterna att agera i varje enskild situation. Förståelsen utvecklas 
analogiskt genom exempel. Hans slutsats är att påståendekunskapen är oanvändbar utan 
ett fundament av förtrogenhet och färdighet: vi tolkar teorier, metoder och föreskrifter 
genom den förtrogenhet och färdighet vi har förvärvat genom att delta i en 
praxis…Johannesen har vidareutvecklat sin tredelade genom att också inkludera 
omdöme. Med omdöme för han in en kvalitetsaspekt. Kärnan i yrkeskunnandets 
epistemologi är hur omdömesförmågan byggs upp och utvecklas. Omdömet visar sig 
helt enkelt i förmågan att inom ett visst område på ett intelligent sätt samspela med 
verklighetens mångfald och kontinuerliga förändring.” (s260-261) 

Hammarén sammankopplar Johannessens omdöme med det som Dreyfus & Dreyfus (1986) kallar 
för intuition, dvs. resultatet av djup situationell inblandning med likartade situationer. Genom 
intuition ser vi utan att anstränga oss likheter med tidigare erfarenheter. Utan intuition är vi enligt 
D&D hänvisade till ett rationellt kalkylerande. Detta beskrivs också som medelmåttans nivå. D&D: 
s kompetensmodell som sträcker sig från novis till expert diskuteras i kapitlet Nutida arbetsliv och 
den stumma expertisen.

Johannessen och Göranzons tredelning är omdiskuterad. Filosofen Bertil Rolf (1995) som är avgjort 
kritisk menar att klassificeringen helt saknar filosofisk grund. Han framhåller att den huvudsakligen 
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bygger på lösryckta citat av den yngre Ludvig Wittgenstein och att det därför är vanskligt att ens 
tala om påstående-, färdighets- och förtrogenhetskunskap som aspekter på det som vi kallar för 
kunskap. Kritiken synes mig berättigad, utifrån Rolf perspektiv. Bör man då kanske låta bli att 
använda sig av denna tredelning? Jag anser inte det. Jag menar att det finns goda skäl att urskilja 
kvalitativt skilda aspekter på kunskap. Jag delar Hammaréns tolkning att tredelningen är 
konstruerad, men inte av Johannesen, utan att den är socialt konstruerad över lång tid. Jag uppfattar 
det som att de har en förankring i vår vardagsförståelse av kunskap och kunnande. Kunskapens 
uttrycksformer blir tydliga t.ex. i de exempel om datorisering av arbetsuppgifter för VVS-
konstruktörer, handläggare vid försäkringskassan osv. som Göranzon (1991) presenterar. Vid 
utvecklingen av olika datorbaserade expertsystem är utmaningen att fånga hela eller väsentliga delar 
av kunskapen i reglersystem, som kan användas i rationaliserande syfte. Göranzon har studerat 
kunskapsbaserade orsaker till hur och varför detta explicitgörande av yrkeskunskap fungerat 
respektive inte fungerat.  

Även i svenska läroplaner möter vi en tredelad kunskapssyn. Här är begreppen fakta-, 
förtrogenhets- och färdighetskunskap. Pedagogen Robert Höghielm (1998) har en inriktning mot 
yrkesrelaterat lärande. Höghielm har lång erfarenhet från svensk skolforskning och hans 
begreppsanvändning bedömer jag som relativt närliggande läroplanernas. Hans menar att 
faktakunskap kan beskrivas som kunskaper av teoretisk karaktär vilka är tämligen frikopplade från 
praxistraditioner och yrkeskunnande. Förståelsekunskapen relaterar däremot till yrkesområden. I 
fokus står förståelsen av samband och innebörden av olika förlopp som ansluter till olika 
yrkestraditioner. Förtrogenhetskunskapen är den kunskap som rymmer tillvägagångssätt som 
tillämpas inom praxis för att lösa yrkesrelaterade problem. Att vara förtrogen med något innebär, 
enligt Höghielm, - att känna igen. Kunskapen tillägnas ofta på ett normativt sätt genom att den 
lärande tillhör en praxis. Med den vunna förmågan kan personen avgöra vad som är fel, och vad 
som är riktigt. Kunskap omfattar utveckling av kognitiva strukturer/intellektuella förmågor.
Förmågorna kan ha tillägnats genom praktisk övning i att tillämpa fakta-, förståelse och 
förtrogenhetskunskap. Genom förtrogenhetskunskapen vet personen hur den ska gå tillväga. Ren 
färdighet, som den praktiska övningen också kan resultera i, betraktar dock Höghielm inte som en 
kunskap.

Göranzons/Johannessons begreppsapparat är inte helt kompatibel med Höghielms. Faktakunskap
och påståendekunskap finner jag helt ekvivalenta men Höghielms förtrogenhetskunskap omfattar 
aspekter av det Göranzon/Johannesson skulle kalla färdighetskunskap, inklusive aspekter som de 
skulle hänföra till förtrogenhetskunskap. Att Höghielm sedan räknar bort den rena färdigheten 
vidgar klyftan ytterligare. Det är således upplagt för viss begreppsförvirring. Den tilltar när vi riktar 
blicken bakåt i tiden. Ovanstående begreppsindelningar har en lång historia. Redan under antiken 
växte en tredelad kunskapssyn fram med begreppen episteme, techne och fronesis. Idéhistorikern 
Gustavsson (2000) gör en spännande resa från antiken till vår egen tid med dessa begrepp som sina 
medresenärer. Jag återger några få etapper. Platon (427 – 347 f.kr.) gör i en av sina dialoger en 
gränsgränsdragning mellan åsikt och kunskap, som brukar anföras i vetenskapsteoretiska 
sammanhang än i dag. Platon menar att: - när det gäller kunskap kan vi alltid ange goda skäl för det 
vi håller som sant, alltså vår tro. Det kan vi inte för en åsikt. Enligt Platon existerar sålunda ingen 
skarp gräns mellan tro och vetande.  

Med begreppet Episteme avsåg man den delmängd av kunskapen som är vetenskaplig/teoretisk. 
Den rymmer kvaliteterna att minnas och att kunna återge. Man identifierade tidigt vägskälet mellan 
att veta respektive att kunna, där det senare avser förmågan att kunna utföra något praktiskt. 
Aristoteles (384-322 f.Kr.) menade, i sammanhang av detta, att hantverkaren tycktes nyttja en helt 
annan kunskap än den som filosofen använde då han funderade över tillvarons beskaffenhet. Under 
antiken kallade man den praktiska kunskapen, som avsåg skapande och framställning av materiella 
och andliga produkter, för techne. Utöver episteme och techne existerar, enligt Aristoteles, fronesis 
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som är en kunskap som syftar till att etiskt och politiskt göra det bättre för människan. Gustavsson 
(2000) skriver: 

”De (episteme, techne och fronesis: min anm.) har i skilda banor utvecklats genom 
historien och de utgör i vår tid tre olika sätt att se på och tala om kunskap. Den första 
formen utgår alltså från sann, berättigad tro, den andra från kunskap i handling. Den 
tredje formen av kunskap utgår från etiska handlingar…De handlingar vi utför i och för 
den sociala gemenskapen kräver ett gott omdöme och en klokhet som går utöver de två 
andra formerna av kunskap. Denna kunskap har i vår tid genomgått en renässans.” (s. 
33)

Episteme finner jag identisk med Göranzon/Johanessens definition av påståendekunskap och 
Höghielms definition av faktakunskap. Techne kan beskrivas som en utförandeförmåga. Jämför 
med G/J:s färdighetskunskap samt Höghielms förtrogenhetskunskap. Fronesis innebär klokhet i 
handling, dvs. förmågan att kunna tolka nya situationer, hitta lösningar på nya problem, svara på 
nya frågor osv. Dessutom rymmer fronesis förmågan att förutse konsekvenserna av uttänkta 
handlingarna i nya situationer.3 Fronesis liknar Högielms beskrivning av förståelsekunskap men 
saknar motsvarighet i G/J:s begreppsapparat. Kanske kan man säga att mycket 
förtrogenhetskunskap ger individen ett brett handlingsutrymme och möjlighet att bedöma utfall 
genom tillämpning av andras erfarenhet. 

Gränsen mellan techne och fronesis har en motsvarighet i gränsen mellan det Per-Erik Ellström 
(1992, 1996), som i sin forskargärning har fokus på yrkeslivets lärande, kallar för 
anpassningsinriktat respektive utvecklingsinriktat lärande. I grova drag kan ett anpassningsinriktat 
lärande beskrivas som att individen eller gruppen lär sig något med utgångspunkt i givna 
förutsättningar. Den lärande lär sig något utan att försöka ändra uppgiften eller målet. Exempel på 
detta lärande finner vi i skolans värld t.ex. då elever löser på förhand givna uppgifter vars svar kan 
kontrolleras mot ett redan fastställt facit. I arbetslivet möter vi det då arbetstagaren t.ex. utför 
handlingar som beskrivs i föreskrifter eller då denne anpassar sig genom att utföra rutinbaserade 
handlingar som svarar mot vanligt förekommande problem och situationer. Av en högre ordning är 
det lärande där varken mål, förutsättning eller uppgift tas för givna. Individen eller gruppen tar på 
egen hand ansvar för att identifiera, tolka och formulera uppgiften. Bägge dessa former är 
nödvändiga. Det anpassningsinriktade lärandet svarar mot behovet att kontinuerligt kunna behärska 
återkommande situationer. Utan ett anpassningsinriktat lärande skulle tillvaron troligen upplevas 
mycket kaotisk. Emellertid hämmar en ensidig betoning på drill utvecklingen av kreativitet och 
problemlösningsförmåga. Det utvecklingsinriktade lärandet behövs i ett modernt arbetsliv, präglat 
av ständig förändring. Ellström har två sätt att förklara sin uppdelning i anpassnings- respektive 
utvecklingsinriktat lärande. För det första förklarar han den med stöd i Batesons teori om olika 
lärandenivåer. En övergång mellan två nivåer kräver överskridande av de ofta dolda premisser som 
karaktäriserar den undre kategorins lärande innan individen kan gå till den högre nivån. Ellström 
jämför med Argyis och Schöns single-loop och double-loop learning. För det andra förklarar han 
den utifrån det handlingsutrymme4 , dvs. vilket antal frihetsgrader som präglar situationen. Ellström 
(1992) definierar handlingsutrymmet på följande sätt:  

”Med handlingsutrymme avses då de frihetsgrader, som individen har vad gäller val och 
tolkning av uppgifter/mål; metoder för att lösa dessa; samt värderingen av de resultat 
som uppnås.” (s.71)

3 I vissa sammanhang nämns begreppet aktiv förståelse, vilket jag finner närbesläktat med fronezis. Jag har dock inte 
funnit någon närmare redogörelse för det i litterturen. 
4 Ellström (1992) definierar handlingsutrymmet i detta fall som: ”Med handlingsutrymme avses då de frihetsgrader, 
som individen har vad gäller val och tolkning av uppgifter/mål; metoderför att lösa dessa; samt värderingen av de 
resultat som uppnås.  
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Det utvecklingsinriktade lärandet har således tre frihetsgrader. Anpassningsinriktat lärande har 
mellan noll och två frihetsgrader. I samband med denna klassificering refererar Ellström till 
Engeströms avhandling Learning by expanding (1987). Begreppet Learning by expanding är också 
synonymt med Ellströms utvecklingsinriktade lärande. Engeström har tre nivåer för det som 
Ellström kallar anpassningslärande. Se kapitel Learning by expanding.

Aspekter av kunskap eller åtskilda kunskapsformer? 
Gustavsson (2000) ser episteme, tehne och fronesis som åtskilda kunskapsformer. Hans argument är 
varken filosofiskt eller psykologiskt, utan det härrör snarare från en sorts politisk pragmatism. Han 
belyser det genom att ta upp Hegels ståndpunkt att det praktiska förnuftet kan grundas på en 
vetenskap om etik och politik, samt Kants sätt att underkasta moralen episteme. Gustavsson 
framhåller att idéen är farlig eftersom den leder till en monopolisering av vilket som rätt respektive 
fel sätt att handla på. Den som tar monopol tar också på sig rätten att göra vad man anser vara gott 
för människorna, även om det står emot deras vilja. Gustavsson (2000) skriver: 

Med andra ord, fronesis, kan inte och ska inte upphöjas till episteme, utan erkännas som 
ett självständigt suveränt kunskapsområde. Istället för den precision och krav på 
bevisning som finns i vetenskapen, måste det praktiska förnuftet (fronesis: min anm.) 
kännetecknas av måttfullhet och ständigt vara öppen för kritisk diskussion. (s. 233)    

Han skriver också så här (och syftar då även på indelningen i påståendekunskap, 
förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap): 

”De olika formerna av kunskap kan inte reduceras till varandra, eller återföras till ett 
enda övergripande begrepp om kunskap. Den svåra frågan blir på vilken grund man gör 
sin kategorisering av kunskap. Grundtanken i den här boken är att det finns skilda 
former av kunskap som är förbundna med olika mänskliga verksamheter. Men de olika 
formerna utesluter ingalunda varandra helt. Det finns inga vattentäta skott mellan dem. 
Tolkningen av tyst kunskap som osägbar i den mening att den skulle vara strikt skild 
från den sägbara, förefaller i det perspektivet osannolik. (s.119) 

Jag delar inte Gustavssons konklusion att det är separata kunskaper. Min ståndpunkt ligger närmare 
Molanders, dvs. att de utgör aspekter av en och samma kunskap, och att det troligen existerar fler 
aspekter. Förmodligen når vi aldrig ett övergripande kunskapsbegrepp. Gustavsson framhöll att den 
kritiska frågan är på vilken grund man gör sin kategorisering av kunskapen. Jag anser att den 
kritiska och intressanta frågan är vilka fler aspekter av kunskap som vi kan urskilja.  

Om vi liknar kunskapen vid vårt jordklot så beror den uppfattade bilden av jorden på betraktarens 
position relativt jorden. Den beror också av betraktarens livserfarenhet, kunskaper osv. På långt 
avståndet framträder kanske atmosfären, haven och landytan. På närmare håll kan hon urskilja 
bergen. Människor och vissa handlingar kan kanske urskiljas först på 100 meters höjd över 
markytan. Om betraktaren nu fokuserar en människa som tvättar sin bil och samtidigt ställer sig 
följande frågor: vad är det jag ser? varför gör den där personen så? För att få svar på dessa frågor 
räcker det kanske inte att röra sig närmare för att se bättre med ögonen. Den biltvättande 
människans motiv för att göra som hon gör framträder kanske först i verbal dialog, ansikte mot 
ansikte. På plats bredvid biltvättaren framträder inte längre haven och landmassorna. Troligen 
förhåller det sig på ett analogt sätt med kunskapen. Ett perspektiv är funktionellt i ett sammanhang, 
ett annat perspektiv i ett annat sammanhang. Ibland har vi behov av att gå till delarna, ibland till 
helheten. Hermeneutikens mest populära idé säger oss att vi efter att ha betraktat helheten ser 
delarna (de gamla perspektiven) på ett nytt sätt. Det jag menar är att det kan vara funktionellt att 
behålla en viss dualism mellan helhet och delar i samband med synen på kunskap. Om vi betraktar 
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kunskapen som en enda odelbar enhet, och tillbakavisar varje försök att tala om att kunskapen kan 
ta sig olika uttryck, former, aspekter osv. är risken att vi inte ser eller urskiljer något alls. Jag finner 
även tesen om kunskapens aspekter som väsensskilda helt otillfredsställande.  

För att belysa det genomför jag en smula spekulation. Gustavsson hade Sven-Eric Lidman, Sveriges 
kanske främste idéhistoriker på det politiska området, som handledare då han doktorerade. Liedman 
läser fortfarande och ger synpunkter på allt det Gustavsson skriver. Därför är det kanske ingen 
slump att Gustavsson använder exempel från det politiska området då han argumenterar för att 
kunskapen i olika former måste vara tämligen strikt åtskilda, i alla fall när det gäller fronesis och 
episteme. Se citatet från sidan 233 ovan.   

När det gäller den mer allmänna skrivningen i citatet från sidan 119 (se ovan) så har Gustavsson 
just genomfört en längre utredning av tyst kunskap. Efter det följer resonemangen inte en 
pragmatisk syn byggd på politiska konsekvenser, utan där följer de istället en filosofisk logik. Tyst 
kunskap är ett svårt område att utreda, där de insatta tvistar sedan länge. Då är det kanske lätt hänt 
att man blir osäker på frågan huruvida vi har att göra med tre helt olika kunskapsformer. Här 
förklarar Gustavssons att kunskapsformerna varken utesluter varandra eller åtskiljs av vattentäta 
skott. Detta trots att det innebär en inkonsistent framställning.  

Bo Göranzon har en bakgrund från praktiskt arbete med rationalisering av mänsklig verksamhet via 
datorisering. Genom sin verksamhet har han stött på de problem som är behäftade med att försöka 
fånga en människas hela kompetens. Han har ställt sig frågor kring varför problemen uppkommer. 
Ljuger informanterna (de som berättar för systemeraren om sitt arbete) medvetet? osv. Efter en 
längre tids forskarstudier lägger han år 1991 fram sin avhandling, Det praktiska intellektet. Han har 
då i likhet med andra forskare, t.ex. Dreyfus & Dreyfus (1986) kommit fram till att mänsklig 
kompetens inte går att fånga på ett fullständigt vis genom påståendekunskap, vilket dagens 
expertsystem i huvudsak är uppbyggda kring. Han hämtar argument och insikter från diskussionen 
om den tysta kunskapen. Jag kan ha fel, men Göranzons intresse för den tysta kunskapen tycks vara 
avgjort större än Gustavssons. Göranzon och Gustavsson urskiljer olika kategorier. Som jag ser det 
har Gustavsson och Göranzon sin blick riktad mot olika verksamheter när de tänker kring 
kunskapens natur. Idéhistorikern urskiljer oftast idéer i olika diskurser. I allmänhet möter därför 
idéhistorikern explicita idéer. De kan givetvis vara svårttolkade, men de är oftast en gång uttryckta i 
skrift. Inom ämnet idéhistoria har metoddiskussionen ett tämligt litet utrymme om man jämför med 
många andra vetenskaper utanför det naturvetenskapliga eller tekniska fältet. Att 
metoddiskussionen är liten är kanske ett tecken på att idéhistoriker har tämligen lätt för att skaffa 
sig kunskap om något. Problemet är ofta att gallra ur ett rikligt källmaterial samt att göra en relevant 
syntes av delarna. Idéhistorikerns fokus riktas sällan mot människors outtalade föreställningar, 
deras rutinhandlingar och liknande svårfångade fenomen. Göranzon har en etablerad yrkespraxis 
och en eller fler verksamma yrkespraktiker för sina ögon. Praktiker kan inte på ett fullständigt vis 
redogöra för hur eller varför han/hon handlar på ett visst sätt. När denne förklarar rationaliserar 
han/hon handlingen för sig själv eller andra, på ett sätt som inte överensstämmer verkligheten, dvs. 
på ett sätt som leder systemeraren fel när denne utformar sitt expertsystem. Fler än en forskare har 
tolkat detta som att informanterna just ljuger. Men det är fel, hävdar Göranzon. De kan helt enkelt 
inte redogöra för vad de faktiskt gör. Detta gäller i synnerhet, så kallade, experter. De experter som 
Gustavsson möter genom sina textbaserade studier är oftast klartänkta, det vill säga, de är klartänkta 
i den text som de lämnat åt eftervärlden. Både Gustavsson och Göranzon har kunskap i fokus. Ändå 
ser de tämligen olika saker. Jag hävdar att de genom sin levda historia har olika positioner när de 
betraktar kunskap. De har olika bilder i sin fantasi. Jag intresserar mig för vad båda ser. Det ger mig 
viktiga ledtrådar till den mänskliga kunskapens natur. Den tolkning jag gör av vad de ser inspirerar 
mig när jag tänker om kunskap, kompetens och lärande.  
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Utifrån min position i världen och min livserfarenhet tänker jag på följande vis: Det avgörande är 
inte om vi har att göra med en eller fler kunskaper, och inte heller om de nu är flera också är helt 
åtskilda till sin funktion. Det intressanta är vilka kvaliteter som framträder när personer med 
erfarenhet från olika verksamhet betraktar kunskap som fenomen, eller på annat sätt delar med sig 
om sin syn på kunskap. Vad de ser, samt vilken roll de spelat i olika verksamheter kan i 
retrospektiv form säga oss något väsentligt om hur kunskap, förmåga, lärande och verksam är länkat 
till varandra i vissa sammanhang. 

Förtrogenhetskunskap och dialogkompetens 
Eftersom den begreppsliga sammanblandningen om kunskap5 är djupt inflätad i diskursen om 
lärande så kan jag inte skala bort oönskade delar utan att annat av värde försvinner. Jag avvisar 
därför inga de kunskapsaspekter som jag behandlat, utan låter dem utgöra olika personliga 
tolkningar. När jag talar om omdöme kommer jag att använda mig av den betydelse Johannessen 
givit begreppet och när jag talar om förtrogenhetskunskap kommer jag, såvida inte annat anges, att 
använda Göranzon/Johannessons definition. Jag anser att Göranzons och Johannessens resonemang 
tillför och fokuserar en viktig dimension av yrkeskunnande när de lyfter fram betydelsen av 
bekantskapen med något eller någon. I de fall jag inbegriper kompetent handling kommer jag att 
framhålla det.  

Som jag ser det fyller förtrogenhetskunskapsaspekt en nyckelfunktion i det dialogbaserade lärande 
och handlande som sträcker sig utöver disciplin- och yrkesgränser. Jag ger ett egenupplevt exempel: 
Under en lunch med några kollegor (forskare/lärare) ventilerade en av dem ett problem som han 
hade med en student i en kurs. Lärprocessen i kursen handlade om att bygga upp en förståelse och 
förmåga kring användning av en speciell analysmetod (FEM) som är vanlig inom tekniska 
tillämpningar. Analysverktyget i kursen var datorbaserat. I kursen ingår dels att skaffa sig en 
tolknings- och förklaringsinriktad kunskap av den teoretiska modellen, dels en handlingsinriktad
kunskap (Andersson m.fl., 2002) kring handhavandet av verktyget. Bägge kunskapsformerna tar i 
detta exempel sin utgångspunkt i den kunskap vi språkligt kan uttrycka, dvs. påståendekunskapen.6
Den förstnämnda kunskapsformen tar sin näring i behovet att förstå. Detta behov emanerar dock ur 
behovet att göra, som är sammanbundet med den senare kunskapsformen.7 Studenterna hade 
erhållit praktiska case att lösa. Den pedagogiska strategin följde principen att studenterna via 
lektion och föreläsning givits viss förståelse och handlingsberedskap kring matematisk modell och 
datorverktyg, alltså en kombination av tolknings-, förklarings- och handlingsinriktad kunskap. 
Deras uppgift var att relativt självständigt integrera dessa kunskaper i ett praktiskt sammanhang. 
Problemet var att just den här studenten ville att läraren skulle berätta precis hur denne skulle göra i 
varje steg, dvs. att i fullständig form referera den handlingsinriktade kunskap som krävdes för att 
lösa problemet. Till råga på allt var uppgiften en examinationsuppgift.  

Läraren/forskaren befarade att studenten om han gav honom denna hjälp inte skulle lära sig något 
av värde. Resultatet skulle endast kunna bli en situationsbunden färdighet. Alla lunchdeltagare höll 
med, inklusive jag själv. Studenten var i sitt uppträdande dock mycket påstridig. Till saken hör att 
studenten befann sig nära slutet av sin utbildning och att det var allmänt känt att andra lärare mött 
samma beteende från studentens sida.  

Flera av lunchdeltagarna såg det som att studenten utnyttjade situationen genom att sätta stark press 
på läraren. Eftersom det rörde sig om slutet av hans utbildning kändes det extra viktigt att agera 
aktivt. Snart skulle det vara för sent. Flera menade att man borde få honom att inse att hur lite 
kunskaper han faktiskt har, samt få honom att förstå att det inte finns några enkla genvägar att lära 
sig något grundläggande om FEM-analys. Kruger och Dunning (1999) visar att det är svårt att få 

5 Syftande på att läroplanernas (Höghielms), Göranzons/Johannessens och Aristoteles kunskapsbegrepp flyter samman. 
6 Utgångspunkter för handlingen behövde alltså inte sökas bland värderingar eller dylikt. 
7 För en mer uttömmande beskrivning se Sammanfattning och reflektion i detta kapitel. 
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någon som inte förstår, att förstå att denne inte förstår. K & D menar vidare att förståelsen endast 
kan uppnås i efterhand, när denne förstår. 

Så till förtrogenhetskunskapen: Jag har genom min tekniska bakgrund kunskaper som gör att jag 
aktivt kan delta i resonemangen kring studenternas övningsuppgifter, på ett förhållandevis 
meningsfullt sätt. Jag skulle dock inte klara att på ett kompetent vis hantera den undervisning som 
denne lärare/forskare utövar i sin dagliga verksamhet. Jag saknar helt enkelt förmågan att utföra 
denna typ av undervisning. Jag har däremot djupare kunskaper inom lärande än mina närmaste 
kollegor har. Potential för en funktionell dialog kring detta fall är därför god. Tillsammans skulle vi 
kanske kunna ta fram en fungerande handlingsplan för att hjälpa studenten.  

För att illustrera potentialen redovisar jag de associationer som jag gjorde under lunchen. En intuitiv 
tolkning, från min sida, av studentens beteende är att denne troligen inte förstår att han inte kan 
särkilt mycket om det studerade fenomenet i fråga, samt att han inte har en särskilt utvecklad 
kunskap om sitt eget lärande. Han har sannolikt ett tämligen dåligt självförtroende som han 
förtränger genom att projicera det på andra. För att överleva de misslyckanden som han 
kontinuerligt måste möta i sin studievardag förklarar han misslyckandena genom lärarnas 
inkompetens. De kan, enligt honom, varken förklara teorin på ett begripligt sätt eller visa hur man 
ska göra i praktiska sammanhang. Studenten är dock starkt motiverad eftersom han inte har lämnat 
sin studiesituation trots att den inte kan ha upplevts som särskilt tillfredställande. Frågan är vad som 
händer när han kommer ut i ett arbetsliv. Troligen fortsätter han att skylla sina tillkortakommanden 
på andra. Istället för lärare/forskare är det nu medarbetare, chefer, familj osv. som kommer känna 
sig drabbade. Denna överlevnadsförmåga, om man nu bör kalla den för förmåga, är inte särskilt bra, 
varken för honom själv eller för omgivningen. De lärare som möter studenten bedömer denna 
”förmåga” som dominerande för hans sätt att fungera i en lärsituation. Det är på grund av den som 
han kommer på tal. Vi har haft honom i vårt utbildningssystem vid LTU under lång tid och 
förmodligen bidragit till att utveckla ”förmågan”. Eftersom vi ansvarar för utbildningen av dennes 
yrkeskompetens har vi alltså ett ansvar att agera. 

Jag har stött på likartade beteenden bland studenter som jag själv undervisat. Dessutom har jag stött 
på ett flertal beskrivningar av beteendet i litteraturen, se tex. Eronen, Nurmi, Salmela-Aro (1998) 
eller Kruger and Dunning (1999). Mot bakgrund av min erfarenhet är det inte funktionellt att 
”väcka-upp” denna student, det vill säga att få honom att inse vidden av sin okunskap samt göra 
honom medveten om att han har tämligen svårt att lära. Det skulle troligen leda till än sämre 
självförtroende vilket skulle utveckla ”förmågan” ytterligare. Hur borde man då agera? Eftersom 
han har ett år kvar på skolan skulle det kanske vara värt att avsätta särskilda resurser för att få 
honom att vinna en smula självförtroende kring sitt lärande. Detta kunde kanske ske genom att man 
från skolans sida försöker identifiera en lärare som han trots allt har förtroende för. Kanske det 
räcker med att hjälpa vår student till en djupare förståelse inom något för honom väsentligt område 
samt att i det sammanhanget få honom att reflektera över sin lärprocess, som nu förhoppningsvis 
lett till framgång. Detta skulle kanske kunna ge honom ett äkta självförtroende, som innebär att han 
inser att han faktiskt kan lära på ett djupare plan, men att det i så fall krävs att han radikalt lägger 
om sin lärstrategi. 

Med ovanstående exempel vill jag självfallet visa hur vi borde agera i förhållande till dessa stunder. 
I detta sammanhang tjänar exemplet dock syftet att visa att jag aktivt kan använda mig av min 
förtrogenhetskunskap inom området FEM, och kombinera den med en djupare och bredare kunskap 
om lärande. Det omvända gäller för mina kollegor som har sitt djup och sin bredd inom den 
tekniska analysen men aktivt kan använda sin förtrogenhet (och mer praktiskt orienterade förmåga) 
inom lärande. Tillsammans möts vi i dialogen. Mina kollegor skulle också kunna genomföra den 
handlingsplan jag föreslår. Utan dem skulle jag inte ha kommit i kontakt med problemställningen. 
Dialogens meningsfullhet ligger i spännvidden mellan våra kunskaper och intentioner. Vi handlar 
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genom att ta respektive ge mening till varandra. Genom att jag och mina kollegor har skilda 
professionsinriktningar är detta ett exempel på hur en tvärfunktionell kunskapsbildning kan se ut. 
Det jag framförallt avser att framhålla med exemplet är att man empiriskt8 kan grunda relevansen av 
begreppet förtrogenhetskunskap samt att den fyller en central funktion i dialogen mellan människor 
med olika kompetens. Att man har förtrogenhetskunskap inom ett visst område innebär alltså inte 
att man på egen hand måste kunna handla komptent i anslutning till situationen, men den öppnar för 
möjligheten till samagerande och dialog. Förtrogenhetskunskapen har alltså ha en relevans när det 
handlar om att agera kompetent i en yrkesrelaterad roll i tvärfunktionella projekt, t.ex. inom ramen 
för ett drivhus. Skolan bör därför fästa vikt vid att utveckla individens förmåga att nyttja 
förtrogenhetskunskap. Den förmågan bör betecknas som individens eller gruppens 
dialogkompetens.

Det råder en allmän uppfattning om att nutida arbetsliv ställer höga krav på samagerande, 
samlärande, samt hög individuell och kollektiv flexibilitet. En god dialogkompetens är därför 
väsentlig på våra arbetsplatser. Det finns dessutom ett ökande behov i arbetslivet av att kunna 
använda, samt vara medskapare av, vetenskaplig kunskap vilket accentuerar behovet av 
dialogkompetensen.9 Detta eftersom språkspelen inom respektive utom akademin skiljer sig kraftigt 
åt. Erfarenhetsutbyte inom, respektive utom, yrkestillhörigheten är väsentlig om individer och 
arbetsplatser ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. En stor del av den professionella kunskapen är 
dock tyst, och dessutom inte uppdelad i de fack som vi t.ex. känner igen som discipliner vid våra 
universitet, och andra skolor. (Göranzon, 1991). Därför är det orimligt att en så stor del av vår 
yrkesutbildning nästan uteslutande är koncentrerad till ämnesspecifika studier. Som jag ser det bör 
en förnyelse ske inom de flesta utbildningar. Som ett komplement till de ämnesspecifika studierna 
bör en del av utbildningarnas lärfokus riktas mot utveckling av yrkesrelaterade förmågor. Ett sätt att 
utveckla dessa förmågor är att låta studenter delta i skarpa tvärfunktionella projekt där de agerar i 
olika yrkesrelaterade roller. Studenterna kommer då utöver väsentliga förmågor att erhålla viktiga 
förtrogenhetskunskaper som relaterar till yrkesroller som de själva inte väljer, men som de måste 
kunna samarbeta med. De erhåller alltså en dialogkompetens som också är att betrakta som en 
förmåga. Det bör understrykas att ett ensidigt utbildningsfokus på rollutövning i projekt troligen 
leder till transfer-problem10. Risken är att kunskapen blir alltför situationsbunden. 11

Wilhelmson och Döös (2002) framhåller att lära genom samtal har som syfte att skapa en 
gemensam förståelse och gemensam kunskap. Därför är det betydelsefullt hur deltagarnas 
perspektivförändring kan ske. W & D urskiljer tre sätt som perspektivskiftet kan ske på: När 
deltagarna har likartade roller sker en breddning inom det gemensamma perspektivet. Deltagarna 
bekräftar varandra och vidgar vyerna tillsammans. Med olika roller synliggörs kvalitativt skilda 
synsätt. Resultatet blir en mångfacetterad syn, men risken är att deltagarna fastnar i dispyt. 
Överskridandet av perspektiv sker genom integration där deltagarna tillsammans i bygger vidare på 
enskilda synsätt. Resultatet här är en kollektiv kunskapsbildning påverkad av synergieffekt, och 
vars kunskap ingen av deltagarna kunnat komma fram till på egen hand. För att uppnå 
överskridandet av perspektiv krävs att deltagarna undviker vissa fällor eller låsningar i samtalet. De 

8 Avsaknaden av filosofisk grund bör kunna ersättas av en empirisk grund. Även Göranzons (1991) exempel fungerar 
på detta sätt. 
9 Döös och Wilhelmsson har med Dialogkompetens: för utveckling i arbetslivet (2002) beskrivit begreppet på ett 
mångfacetterat sätt.  
10 Jag förklarar begreppet under rubriken Det sociokulturella perspektivet och förmågor.
11 Straesser (1999) finner den problematiken kring matematikutbildning som knutits väldigt nära anställdas vardagliga 
arbetsuppgifter. Han kritiserar därför trenden att bejaka mästarlärande med betoning på perifert legitimt deltagande 
enligt Lave och Wengers (1991/1999) modell. Han ifrågasätter också om deltagarna kan ges tillräckligt utmanande 
arbetsuppgifter för att tillägnandet av avancerade matematikkunskaper ska upplevas som relevant. I valet mellan 
mästarlärande och formell matematikutbildning väljer därför Straesser den senare, trots att mästarlärandet kan ha 
motivationshöjande effekter. 
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behöver en god dialogkompetens. Jag anser att utvecklingen av den bör ingå i handlingsplanen för 
alla professionsutbildningar. I många utbildningar ingår endast muntlig presentation (som bygger på 
överföringsmodellen) i kursmål och examinationsuppgifter.  

Nedan undersöker jag förmåga i relation till reflektion och handling. Dit hör diskussionen om tyst 
kunskap. Genom att förmågan inkluderar förståelsen så har den inbyggt en beredskap att överskrida 
den situationsbundna färdigheten. Förmåga är därmed både process och resultat, dvs. begreppet 
binder samman lärande och kunskap. 

I det livslånga lärandet integreras formellt och informellt lärande  
Jag har koncentrerat framställningen till vuxnas lärande och det lärande som sker, eller bör ske, i 
anslutning till universitets- eller högskolemiljö. I skolverkets rapport (1999: 121) Det livslånga och 
livsvida lärandet, som rönt stort intresse, finner vi några viktiga distinktioner kring livslångt 
lärande. Där ges uttryck för följande resonemang: 

”Det livslånga lärandet är en helhetssyn på utbildning och lärande som erkänner lärande 
i flera olika miljöer. Begreppet består av två dimensioner. Den livslånga dimensionen 
innebär att individen lär under hela livet. Den livsvida dimensionen erkänner formellt, 
ickeformellt och informellt lärande. Med detta som utgångspunkt kan tre huvudsakliga 
politiksektorer eller delsystem i det livslånga lärandet identifieras. Det livslånga och 
livsvida lärandet är en angelägenhet för utbildningspolitiken, arbetsmarknadspolitiken 
och arbetsplatsen samt det civila samhället.” (s. 9) 

Skolverket gör följande begreppsliga definitioner. Formell utbildning omfattar organiserad 
utbildning inom ramen för det formella utbildningssystemet. Ickeformell utbildning är organiserad 
utbildning vid sidan av det formella utbildningssystemet. Hit hör arbetsmarknadsutbildningar, 
personalutbildning, kompetensutbildning, folkbildning och andra planerade utbildningsformer. När 
man sedan går över till den informella aspekten så byter man från att tala om utbildning till att tala 
om lärande. Det är svårt att tala om oplanerad utbildning.12 Således kan man säga att det informella 
lärandet saknar tydlig utbildningssituation. Det kan ske på arbetsplatsen om den t.ex. erbjuder 
stimulerande variation av arbetsuppgifter, det kan ske i hemmet t.ex. vid utövande av föräldraroll 
osv.

Jag finner att det är viktigt att lyfta fram den livsvida dimensionen. Särskilt med beaktande av att 
livslångt lärande ofta kommit att likställas med nätbaserat lärande. Det nätbaserade ger oftast liten 
stimulans av det informella lärandet och i praktiken har det tyvärr resulterat i en renässans för 
föråldrade pedagogiska modeller. Undantag finns. Ellström (1992) som har en inriktning mot 
yrkeslivets lärande gör följande reflektion i analogi med den livsvida dimensionen:  

”Kan vi … dra slutsatsen att vi, åtminstone vad gäller vuxnas lärande i arbetslivet, kan 
undvara planerade utbildningsinsatser? Knappast. Tvärtom, så kan man på goda grunder 
hävda att ett informellt lärande i det dagliga arbetet inte kan leda till mer bestående och 
generell kompetensuppbyggnad, om detta lärande inte integreras med någon form av 
planerad, systematisk utbildning.” (s. 99) 

Ellström kompletterar ovanstående genom att tillägga att fortbildning för yrkesverksamma t.ex. kan 
(i betydelsen bör: min anm.) ske i anslutning till utveckling av verksamheten, utgå från individens 
erfarenheter av problemlösning i praktiska situationer, i dialog med medarbetare eller experter osv. 
Ellströms tanke är mer långtgående än skolverkets tanke om den livsvida dimensionen genom att, 
den utöver erkännande, ställer krav på en planerad integration. 

12 Utbildning: systematisk undervisning och träning som ger kunskaper och färdigheter för visst yrke och ofta ger viss 
formell kompetens e.d. för detta. Nationalencyklopedin och Språkdata (ordboksartiklar) 2003 
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Jag finner Skolverkets indelning i de tre kategorierna: formellt, ickeformellt respektive informellt 
lärande lite otymplig i detta sammanhang. Den må vara bra då man ska reda ut vem som bär 
ansvaret för en viss lärprocess: är det arbetsgivaren? är skolan? osv. Jag kan dock inte se at det 
måste vara någon avgörande skillnad med avseende på lärprocessens funktion om arbetsgivarens 
representant planerar den eller om den planeras av en kommunalt anställd lärare.13 Ur ett 
pedagogiska perspektiv räcker det därför att tala om formellt respektive informellt lärande. Det 
ickeformella lärande för jag till kategorin formellt lärande.  

Sammanfattningsvis: formellt lärande är lång eller kort, planerad, organiserad utbildning som sker 
med ett tydligt mål. Informellt lärande är det lärande som sker spontant när människor är aktiva i 
någon form, mentalt och/eller fysiskt. Som ett ytterligare förtydligande kan man säga att det endast 
är i sammanhang av formellt lärande som vi kan tala om utbildning. ”Formellt lärande” och 
”utbildning” är för mig synonyma begrepp. 

I centrum för denna uppsats står det professionsrelaterade lärandet som sker i anslutning till högre 
utbildning. Till det formella lärandet i detta sammanhang räknar jag den utbildning som planeras 
och bedrivs av universitet och högskolor. I vissa fall förekommer det dock att utbildningen planeras 
vid universitet eller högskola men att den t.ex. utförs i näringslivet med handledning av personal 
därifrån. Till det informella lärandet, i anslutning till högre utbildning, räknar jag det lärande som 
sker spontant genom sociala aktiviteter där initiativet i huvudsak tas av de studerande själva. Dessa 
aktiviteter regleras inte i läroplaner och planeras inte av universitetens/högskolornas personal. Visst 
administrativt stöd kan dock förekomma. Till det informella lärandet räknar jag också de planerade 
skolaktiviteter vars logik följer av den så kallade dolda läroplanen (Donald Broady, 1981). De är så 
att säga inbäddade i traditionen och fungerar på ett omedvetet och tyst sätt. Hit hör t.ex. att inte 
ifrågasätta auktoriteter, att memorera lösningar på typproblem eller att läsa gamla tentor för att klara 
kurser, osv. Den dolda läroplanen kan ofta stå i direkt kontrast till den officiella läroplanen, där t.ex. 
aktiv förståelse, kritiskt och självständigt tänkande eller liknande betonas. Att avläsa och lyckas 
fullgöra den dolda läroplanen innebär att uppfylla lärarnas/skolans implicita förväntningar. 

Kunskap inom, mellan och utanför individen/individer 
Med begreppet lärande menar jag kunskapsbildning i vid bemärkelse. Hit hör individuella 
lärprocesser likväl som kollektiva lärprocesser. I det senare fallet tycks en del av lärandet finnas 
mellan personer. Miljöpedagogen och arbetslivsforskaren Marianne Döös har infört begreppet 
relationik (Döös, 2003). För att förklara behovet av det nya begreppet jämför hon med begreppen 
lärande respektive organisatoriskt lärande. Istället för att se på hur individer relaterar till varandra, 
intresserar hon sig för relationen på det organisatoriska planet. Relationiken blir en analysenhet för 
henne och med detta som perspektiv ser hon att människor har olika hög grad av kompetens i 
relation till olika personer. Hon talar därför om variationen i kompetenta relationer. Döös menar att 
dessa kompetenta relationer växer fram i ett långsamt lärande över större tidsrymder. Hon menar 
vidare att man t.ex. vid omorganiseringar omedvetet dränerar en organisation på kunskap då man 
separerar kompetenta personer från varandra. Givetvis kan nya komptenta relationer uppstå i de nya 
personalkonstellationerna.  

I Säljös bok Lärande i praktiken (2000), som framstår som det sociokulturella perspektivets
programförklaring, lyfts tankgångar som påminner om Döös perspektiv fram. Säljö diskuterar ett 
lärande och en resulterande kunskap eller kompetens som både finns inom individen och mellan 
individer. Han ger exempel där ungdomar i skolsituationer tänker tillsammans på en kvalitativ nivå 
som de var och en för sig inte förmår. Kunskapsbildningen förutsätter dialogen, som förutsätter den 

13 Möjligtvis kan begreppet hjälpa oss om vi vill föra resonemang av nationalekonomisk karaktär eller om vi t.ex. 
funderar över lärkontext i termer av samhörighet eller alienation beroende av hur man ser på stat respektive 
arbetsgivare.  
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samverkande gruppen. Säljö intresserar sig också för den medierade kunskapen. Han menar att en 
stor del av den kunskap som vår kultur frambringat under historiens gång finns lagrad i våra 
artefakter. Dessa är färdiga att användas som redskap för den eller de som har kunskap att hantera 
dem. Redskapen kan vara såväl fysiska (t.ex. datorer) som rent intellektuella (t.ex. språk). Behovet 
som avgör vad som är väsentligt att förstå eller kunna hantera rent färdighetsmässigt förändras över 
tid på grund av den ständiga produktionen av nya förfinade verktyg. Säljö ger ett exempel med 
reguladetri, som handlar om enkel algebraisk problemlösning. När handeln expanderade i Europa 
under sen medeltid uppstod ett stort behov att med precision kunna hantera denna matematik. 
Därför kunde elever i handelsrelaterade skolor ägna en enorm tid att öva sig i praktisk 
problemlösning med hjälp av reguladetri. Variationen mellan olika övningsexempel var mycket 
liten. Som svar på det moderna samhällets behov lägger man nuförtiden ned en avsevärd tid på att 
studera algebra och algebraisk problemlösning på ett mer generellt plan, och ger på så sätt 
förutsättningar för mycket mer avancerad problemlösning. Det räknande som tidigare skedde för 
hand genom utförandet av tämligen komplicerade algoritmer14 (som användaren sällan förstod) har 
idag i princip försvunnit. Det har skett genom att kunskap har medierats i en redskapsform. 
Miniräknaren är ett närliggande exempel på det. Denna har på ett radikalt sätt förändrat matematik-
undervisningen i grundskola och gymnasieskola. Algoritmer för att bestämma bråk finns nu i 
räknaren och behöver inte finnas i våra huvuden. Genom grafritande funktioner och 
programmerbarhet har räknaren förvandlats till en experimentell utrustning som ger helt nya 
möjligheter att laborera med t.ex. statistiska data. Detta flyttar fokus för den intressanta 
problemlösningen till att t.ex. omfatta mer generella ansatser kring problemlösning. Frågor som nu 
hamnar i förgrunden är: hur formulerar man ett problem på ett kompetent sätt, hur kan det 
avgränsas, vilka är de beroende variablerna osv. 

Jag vill lyfta fram det faktum att medieringen leder till att viss kunskap som kulturen frambringat i 
och med medieringen omvandlas till en tyst kunskap.15 När matematiska algoritmer datoriseras i 
miniräknaren behöver vi inte längre belasta vårt minne med att komma ihåg dem. Observera att 
detta gäller på individnivå såväl som samhällsnivå. Medieringen leder, som sagt, till att fokus för 
problemlösning flyttas samt att ny kunskap måste utvecklas. Denna kunskap är främst 
handlingsinriktad och rör användarförmågor relaterade till dessa redskap. Dessutom behövs en 
förståelse- och tolkningsinriktad kunskap om hur dessa verktyg fungerar i sitt sammanhang, hur de 
är uppbyggda osv, för att ett överskridande av rutiner ska vara möjligt då nya behov uppstår.16 En 
kritisk användare behöver denna kunskap för att inte vara låst till ett enda verktyg samt för att 
kunna bedöma användningens konsekvenser i stort.  

Nutida arbetsliv och den stumma expertisen 
Ett kännetecken för det moderna samhället är dess fördelning av arbete mellan olika specialiserade 
organisationer (privata eller offentliga). Generellt för dessa gäller att de är uppbyggda för att på ett 
professionellt sätt klara att hantera en eller fler funktioner av enskilt eller kollektivt intresse. 
Organisationerna är alltså direkt beroende av den handlingsinriktade kunskap som den förvaltar och 
använder i handling. Som ett utmärkande drag för globaliseringen brukar man framhålla arbetslivets 
snabba förändringstakt. Den medför ett accelererande behov för respektive organisation att 
utvecklas, det vill säga lära sig nytt. Organisationerna är därför beroende av ett utvecklingsinriktat 
lärande (Ellström, 1996) på individuell såväl som kollektiv nivå. I perspektiv av organisatoriskt 
lärande brukar detta beskrivas med Argyris och Schöns (1978) begrepp double loop-learning.
Lärandet förutsätter överskridande vilket ger ett behov av förklarings- tolkningsinriktad kunskap.
Ett stort problem för dessa organisationer är att den professionella kunskapen ofta är mer eller 
mindre direkt knuten till vissa så kallade nyckelpersoner. Dessa befinner sig på en arbetsmarknad 

14 Ett exempel på sådan algoritm, som många känner igen, är division av tal via uppställning i ”trappa” eller ”liggande 
stolen”.   
15 Innebörden av begreppet ”tyst kunskap” diskuteras senare i kapitlet. 
16 Jag utvecklar detta vidare senare i kapitlet. 
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som tenderar att bli alltmer rörlig. Organisationerna måste klara att hantera problematiken kring att 
nyckelpersoner från och till avslutar sina tjänster med kort varsel. Uppsägningstiden räcker sällan 
till för att dessa personer ska hinna dela med sig av de för organisationen viktiga kunskaper som de 
besitter. Antag att organisationerna trots allt hade god tid på sig att inhämta nyckelpersonernas 
kunskaper. Då skulle ett annat problem framträda. Den personknutna kunskapen (jmf. Polanyis 
”Personal knowledge”) utgörs till stor del av så kallad tyst kunskap (Polanyi, 1966, Göranzon, 
1991, Johannessen, 1999, Rolf, 1995) vilken ofta är svår, i vissa fall omöjlig, att explicitgöra 
respektive sprida mellan personer. Problemet accentueras av att den nya ekonomin bär med sig en 
projektifiering17 där kunskap snabbt ska kunna bildas, levereras men också återvinnas i nya projekt, 
där personalbesättningen är en annan. Enligt Döös resulterar de ständigt återkommande 
omorganiseringarna i arbetslivet till att kompetenta relationer kontinuerligt elimineras, vilket också 
leder till kunskapsbortfall.  

Dreyfus & Dreyfus (1986) menar att vi kan se en skala från novis till expert där betydelsen av tyst 
kunskap paradoxalt nog ökar desto närmare expertrollen vi kommer. Experten agerar intuitivt och 
använder ofta alla sina mentala och kroppsliga resurser på ett samtidigt vis i handlingen. Den 
kompetenta handlingen är därför mycket komplex. Den är helhetsbaserad och kräver omfattande 
analys (och återsyntes) för att förstås på ett fullkomligt sätt. Experten kan därför sällan förklara sitt 
beteende, och därmed inte relatera det i skrift. Det är ett problem som t.ex. utvecklarna av olika 
expertsystem stöter på. Se t.ex. Göranzon (1991). Som Molander (1993) påpekar bör den tyste 
experten får problem med sin lärprocess. Jag tolkar det som att experten bör ha svårt att lära av eller 
med andra människor. Det bör i synnerhet gälla expertens förmåga att lära tillsammans med de som 
har en annorlunda kompetens (annat yrke, tillhör annan disciplin osv.). Den tysta kunskapens natur 
hämmar expertens möjlighet att använda sin expertis i dialogens form. 

Slutsats och sammanfattning av kapitel 3.1 
Vi kan urskilja mängder av aspekter när vi riktar blicken mot det vi kallar för kunskap. Det 
betraktaren ser har med dennes position att göra, dvs. vilken verksamhet denne ingår i, vilken 
funktion han har att fylla, samt de konkreta situationer som påverkar dennes handlande. 
Verksamheter förändras som bekant. Jag menar därför att vi bör hålla dörren öppen för nya 
tolkningar. I detta utvecklings- och forskningsarbete behövs en modell för att se på 
kunskapsaspekter som används vid handling, som kan accepteras av ett flertal betraktare. Den 
behöver inte säga absolut hela sanningen, men man måste kunna använda den på ett generellt sätt. 
Med det menar jag att om vi ser till en specifik kompetens eller förmåga bör modellen hjälpa oss att 
urskilja kunskapsaspekter som är väsentliga för den. Jag finner att Göranzons och Johannessens 
teorier är delvis funktionella i detta sammanhang. Göranzon och Johannessen lyfter fram: 
påståendekunskap, förtrogenhetskunskap och färdighetskunskap. De två första finner jag relevanta i 
den betydelse som de själva anger. Det sista begreppet, färdighetskunskap, finner jag dock 
problematiskt. Det finns flera typer av färdigheter som jag inte räknar som kunskap. Hit hör t.ex. 
olika operationer som människor utför på ett omedvetet sätt. Jag anser att vi måste ha att göra med 
en kritisk reflekterad färdighet för att den ska kunna betraktas som kunskap. Med kritsikt 
reflekterad färdighet (handling) menar jag att den måste kunna förstås i sitt sammanhang. I kapitel 
Lärprocess enligt drivhusmodell definierar jag en handlings sammanhang utifrån kunskap om 
verksamhet, situation (behov, problem och fenomen) och egen funktion (roll och/eller grupp). En 
färdighet som är kritsikt reflekterad i sitt sammanhang kallar jag för förmåga. Man kan och bör 
därför tala om en förmågekunskap istället för färdighetskunskap. Förmågekunskap är integrerande. 
Där inkluderas påståendekunskap, förtrogenhetskunskap samt den kunskapsaspekt som Johannesen 

17 I boken Neo-industrial organising visar Eskil Ekstedt m.fl. (1999) hur vi är på väg in i en ökande projektifieringen av 
ekonomin i stort. De undersöker hur detta påverkar handling och kunskapande inom organisationer. Se även Projekt:
Organisation för målorientering och lärande (Bergren, Lindkvist red., 2001) som är en diskuterande sammanställning 
av aktuell forskning på området. Kapitelförfattarna redogör för projektbaserad industriell verksamhet ur ett flertal 
aspekter.  
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tillför under senare år, dvs. omdömeskunskapen. För kunskap som relaterar till handling urskiljer 
jag därför följande aspekter: påståendekunskap, förtrogenhetskunskap, omdömeskunskap samt 
förmågekunskap. Dessa aspekter sammanfattas i figur 3.1. 

*Förmåga

*Omdöme

*Förtrogenhetskunskap

*Påståendekunskap

Formulering 
av handling

Kunskapsaspekter vid formulering av handling

*Förmåga

*Omdöme

*Förtrogenhetskunskap

*Påståendekunskap

Formulering 
av handling

Kunskapsaspekter vid formulering av handling

Figur 3.1 

Mer specifika kompetenser och förmågor kan nu relateras till ovanstående fyra kunskapsaspekter. 
De kunskapsaspekter som framträder beror av vilken kompetens/förmåga samt dess relation till 
verksamhet, situation. Att ha en dialogkompetens i ett vetenskapligt sammanhang förutsätter t.ex. 
att man tillägnat sig ett stort mått av påståendekunskap och att man är förtrogen med den 
verksamhet där dialogen tar form. 

Den personknutna kunskapen utgörs till stor del av så kallad tyst kunskap, dvs. personen kan inte 
artikulera den. Dreyfus & Dreyfus menar att vi kan se en skala från novis till expert där betydelsen 
av tyst kunskap paradoxalt nog ökar desto närmare expertrollen vi kommer. Experten agerar 
intuitivt och använder ofta alla sina mentala och kroppsliga resurser på ett samtidigt vis i 
handlingen. Den kompetenta handlingen är därför mycket komplex. Den är helhetsbaserad och 
kräver omfattande analys (och återsyntes) för att förstås på ett fullkomligt sätt. Experten kan därför 
sällan förklara sitt beteende, och därmed inte relatera det i skrift. Den tysta kunskapens natur 
hämmar expertens möjlighet att använda sin expertis i dialogens form. Det bör i synnerhet gälla 
expertens förmåga att lära tillsammans med de som har en annorlunda kompetens (annat yrke, 
tillhör annan disciplin osv.). 

I kapitel 3.1 (bilaga 10) har jag också markerat betydelsen av lärandets livslånga och livsvida 
dimension beaktas. Med det senare menas att ett nära samspel mellan formellt och informellt 
lärande etableras. Formellt lärande är lång eller kort, planerad, organiserad utbildning som sker med 
ett tydligt mål. Informellt lärande är det lärande som sker spontant när människor är aktiva i någon 
form, mentalt och/eller fysiskt. Som ett ytterligare förtydligande kan man säga att det endast är i 
sammanhang av formellt lärande som vi kan tala om utbildning. ”Formellt lärande” och 
”utbildning” är för mig synonyma begrepp. Med informellt lärande avses ofta erfarenhetsbaserat 
lärande. Genom drivhusaktiviteten planerar vi för ett erfarenhetsbaserat lärande. Termerna formellt 
och informellt lärande är därför en smula vilseledande. Begreppen är dock mycket etablerade 
eftersom vi har en lång tradition av att skilja lärande (i skolan) från handling (i arbetslivet). 
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Inom olika verksamheter uppstår som ett långsamt lärande olika kompetenta relationer mellan 
deltagare. Således finns det uppgifter som dessa kan lösa endast i kraft av varandra. Man kan därför 
tala om ett lärande som ligger mellan individer. Lärande och kunskap existerar därmed inte bara på 
individuell och på kollektiv nivå utan lärande och kunskap kan ligga mitt emellan. (Se bilaga 10 kap 
3.1)

3.2 Handlingsplaner för hantering av lärande och kunskap? 
Mot bakgrund av tidigare resonemang, kommer jag här att korthet diskutera olika handlingsplaner 
som syftar till att realisera lärande. Via vissa arbetslivsorienterade handlingsplaner, där reflektion 
över handling ingår som en naturlig del av lärprocessen, kommer jag att gå in på två diskurser som 
har stort inflytande över svensk formell utbildning av idag. Dessa två är Variationsteorin och det 
Sociokulturella perspektivet. Dessa har jag valt därför att de kontrasterar men också, enligt mitt 
perspektiv, kompletterar varandra. I samband med analysen av det sociokulturella perspektivet 
kommer jag att närma mig verksamhetsteorin som är nära förbundet med det sociokulturella 
perspektivet. Inom ”Activity theory” som hör till verksamhetsteorin möter vi Engeströms teorier om 
det ”expansiva lärandet”. Verksamhetsteorin finns också integrerad i diskursen om arbetslivets 
lärande. Per-Erik Ellström använder begreppen ”anpassningsinriktat lärande” respektive 
”utvecklingsinriktat lärande” för att förstå arbetslivsrelaterade lärprocesser. Ellström hämtar sina 
teorier om det utvecklingsinriktade lärande från Engeströms teorier om det expansiva lärandet. 
Ellström menar att förutsättningen för att ett utvecklingsinriktat lärande ska ske i arbetslivet är att 
det informella lärandet kombineras med det formella. Genom diskursen om arbetslivets lärande 
sätts automatiskt ljuset på kompetens och kvalifikation. Det nutida intresset för dessa områden sätts 
i perspektiv av arbetslivets omvandling, bildningstraditionens försvagning och ifrågasättandet av 
det ämnescentrerade perspektivet. När kompetens och kvalifikation hamnar i centrum kring 
förberedelserna av lärprocesser är frågan hur vi lär av erfarenheten, dvs. hur reflektion av handling 
och kunskap sker, samt i viss mån hur och varför människor handlar på ett visst sätt. Ovanstående 
inledning av kapitel 3.2 beskriver på vilket sätt jag integrerar redan beskrivna respektive kommande 
beskrivningar av teorier om kunskap och lärande. Det gör jag i syfte att kunna förstå och utveckla 
drivhusmodell och verksamhet/praxis. 

3.2.1 Handlingsplaner för lärande och kunskap i arbetslivet 
En organisation motiverar sitt existensberättigande genom att agera kompetent i nuet. Den måste 
sörja för sin överlevnad genom att ständigt utveckla sina produktionsmetoder och genom att 
upprätthålla en god handlingsberedskap inför framtida situationer. Den globaliserade ekonomin har 
konkurrensutsatt verksamheter som tidigare varit lokalt bestämda vilket lett till den accelererande 
förändringstakten i arbetslivet i stort. Det är därför inte förvånande att organisationsteorin under de 
senaste två decennierna satt lärande och kunskapshantering (knowledge management) i centrum. 
Dessa processer försvåras av den nya ekonomins projektifiering (Ekstedt, m.fl., 1999), där 
multidisciplinära arbetsformer hör till vardagen. Alltså måste de organisationer som vill överleva på 
markanden använda sig av fungerande strategier för lärande och kunskapshantering. Vika metoder 
står då till buds? Nedan presenterar jag ett axplock. 

Kvalitetsledningssystem och kvalitetsteknik 
En vanlig handlingsplan är att man kontinuerligt inom organisationen arbetar med att synliggöra, 
lagra och sprida verksamhetsrelevant vardagligt nyttjad kunskap, så kallad theory-in-use. Exempel 
på det återfinner vi bl.a. i användningen av kvalitetsledningssystem (t.ex. ISO 9000), med vilka man 
försöker säkerställa dokumentation av beslutsprocesser och dylikt.18 Det huvusakliga syftet med 
kvalitetsledningssytemen är dock att garantera att ett visst arbetssätt kontinuerligt efterföljs i 
produktionen. Metoderna kan därför stå i vägen för organisationens (och individernas) utveckling 
genom att de främst stimulerar till ett anpassningsinriktat lärande. Kvalitetsteknik (hit hör t.ex. 

18 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se (sökord: kvalitetledningssystem) 
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TQM, Total Quality Managment) däremot syftar till en ständig förbättring av verksamheten. 
Kvalitetsteknikforskaren Bengt Klefsjö (2003) skriver: 

”Tidigare betydde kvalitet enbart uppfyllande av specifikationer, men i dag definieras en 
varas eller tjänsts kvalitet som dess förmåga att tillfredsställa kundernas behov och 
förväntningar. Detta innebär att kvalitetstekniken gjorts till en angelägenhet inte bara för 
produktionen utan för samtliga anställda i ett företag, en förvaltning eller organisation. 
En lyckad kvalitetsstrategi bygger på att man sätter kunderna i centrum, baserar beslut 
på fakta och engagerar samtliga anställda i ett ständigt arbete med att förbättra 
företagets alla processer, inom såväl utveckling och administration som tillverkning” 

Målsättningen med kvalitetsteknik är alltså att uppnå ett utvecklingsinriktat lärande (Ellström; 1996, 
1998) eller double-looplearning (Argyris, 1978) och kvalitetsledningssystemen med ett 
anpassningsinriktat lärande eller single-loop-learning. Kvalitetsledningssystemen tycks vara 
präglade av en teknisk rationell kunskapssyn där t.ex. värderingar inte betraktas som kunskap. De 
fyller en funktion i rutinerna kring det dagliga arbetet, samt underlättar företagens kontakter med 
kunder. Det mer betydelsefulla lärandet hamnar dock vid sidan av. 

Det Kunskapsproducerande företaget 
Hos Nonaka och Takeuchi (1995) möter vi en handlingsplan för kollektivt lärande som utvecklats i 
anslutning till forskning om kunskapsproducerande företag. De har tagit avstamp i diskussionen om 
yrkeskunnandets implicita respektive explicita natur och betonar betydelsen av att kontinuerligt dela 
kunskap med varandra och att explicitgöra tyst kunskap. Syftet är att få tillstånd en 
kunskapsackumulering och förmåga som stäcker sig utöver individnivån. De presenterar 
organisatoriska arbetssätt för att realisera detta. 

Lärande inom och mellan projekt 
Organisatoriskt lärande präglas av långa tidsdimensioner. Detsamma gäller för de kompetenta 
relationer som växer fram under ett långsamt lärande (Döös, 2003). Den nya ekonomins 
projektifiering påverkar lärprocesserna på ett påtagligt vis. Projekt genomförs ofta under tidspress 
med personal som kommer från olika håll i organisationen. Fokuseringen på interaktionen mellan 
projektdeltagarna gynnar ett lärande som går ut på att lära nytt, vilket är en bidragande orsak till att 
formen blir allt vanligare inom produktutveckling. Emellertid är det svårt att motverka tendensen 
till att uppfinna hjulet igen. Arbetsformens snabba och flexibla förlopp motverkar att komptenta 
relationer hinner växa fram. Långsiktigt kollektivt lärande baserat på erfarenheter vunna i 
projektverksamhet sker inte av sig själv utan måste stimuleras fram via organisatoriska grepp. 
Studier visar att det finns en övertro på att dokumenthantering ska lösa problemen med lärande. Den 
kan dock få motsatt effekt på grund av att verksamheten svämmar över av information. Se t.ex. 
Antoni (2003). 

Dialogbaserad kommunikation  
Ytterligare varianter på handlingsplaner finner vi i försöken att gynna det dialogbaserade lärandet, 
som jag varit inne på i resonemangen kring förtrogenhetskunskap. Utöver de enskilda deltagarnas 
dialogkompetens är en avgörande faktor vilket diskussionsklimat som präglar organisationen. 
Argyris och Schön (1978) inför begreppen Modell 1-praktik respektive Modell 2-praktik. Jenner 
(1997) gör en förenklad men funktionell sammanfattning av Argyris och Schöns begrepp som jag 
lyfter fram här. I Modell 1-praktiken präglas klimatet av tävling. Deltagarna utgår från att de själva 
har rätt och målet är att vinna diskussionen. Genom att deltagarna undanhåller information i syfte 
att driva igenom sin egen vilja undviks kritisk granskning på ett effektivt sätt, dessutom hämmas 
teorigenerering genom att deltagarna inte ges tillfälle att pröva olika idéer. Detta tämligen vanliga 
diskussionsklimat utgör en antites till dialogen. Modell 1-praktiken har en spegelbild där det råder 
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total tolerans inför allas åsikter. Detta kan leda till ett ointresse inför vad andra har att säga. Även 
här hämmas den kritiska granskningen. 

Modell 2-praktiken är den goda förebilden. Här präglas klimatet av demokratiska förhållningssätt 
där ömsesidigt meningsutbyte står i centrum. Utgångspunkten är inte längre att de egna idéerna är 
rätt men inte heller att allas idéer är likvärdiga. Tillsammans når man utöver de enskilda 
ståndpunkterna genom att upprätthålla en öppen dialog. Vi kan jämföra modell 2 med Wilhelmsson 
& Döös (2002) överskridande av perspektiv. Där idégenerering/teoriutveckling sker genom 
integration. Med det menar Wilhelmsson & Döös att deltagarna tillsammans bygger vidare på 
varandras synsätt genom en kollektiv kunskapsbildning påverkad av synergieffekt. Resultatet är en 
kunskap som ingen av deltagarna kunnat komma fram till på egen hand. Låsningar och fällor i 
samtalet undviks främst genom att deltagarna har en god dialogkompetens. Modell 2-praktiken 
ligger nära överskridande av perspektiv men innehåller mer av ifrågasättande. Jag tror att den goda 
dialogen har tydliga inslag av kritisk granskning och konstruktiv kritik. Det går inte att likvärdigt 
bygga vidare på allas idéer, då hamnar vi i modell 1-praktikens spegelbild. En svag punkt i den 
tvärfunktionella dialogen är den begränsade möjligheten till kritisk granskning av enskilda 
ståndpunkter, varför denna bör betonas. Den kritiska granskningen kräver dock ett klimat av tillit 
och deltagare med god dialogkompetens såvida dialogen inte ska övergå i diskussion av Modell 1-
karaktär.

Mästarlärande / Situerat lärande  
Här möter vi den kanske mest omdiskuterade handlingsplanen. Diskursens företrädare hävdar att ett 
kontinuerligt svek av praktiker satts i system genom nutida separering av lärande (före) och 
arbetsliv (efter). De menar också att det är en stor skillnad mellan praktisk och teoretisk kunskap. 
Den senare anses inte ge praktikern den handlingsberedskap som denne behöver för att agera på ett 
kompetent sätt i arbetslivet. Se t.ex. Lave & Wenger (1991/1999) eller Nilsen, Kvale m.fl. (1999)19.
Teoribildningen kring mästarlärande har genomgått en renässans de senaste tio åren. Mästarläran 
har sin viktigaste näring att hämta ur yrkeskunnandets tysta natur, och att den bara i begränsad form 
låter sig paketeras i läroböcker. Den är därför svår att tillägnas i unga år för att utövas i äldre år. 
Taktiken är en helt annan än den vi möter i idéerna kring kvalitetsteknik, modell 2 praktik mm. 
Mästarläran strävar efter att bejaka vad som uppfattas som mer naturliga former för lärande: att lära 
av varandra i verkliga arbetssituationer. Imitation spelar en nyckelroll i detta lärande.20 Idéhistoriskt 
hämtar mästarläran näring ur det lärande som återfinns i skråväsendet inom olika 
hantverkarkulturer. På det övergripande samhällsekonomiska planet har hantverkarkulturen spelat 
ut sin roll. Dock lever tydliga inslag kvar i det moderna samhället inom vissa avgränsade områden. 
Framförallt gäller detta sektorer där det av olika skäl kan vara är svårt att genomföra 
rationaliseringar i industriell mening. Som exempel på utbildningar med inslag av mästarlära kan 
nämnas utbildningar till instrumentmakare, frisör eller konsthantverkare. 

Traditionell utbildning som verksamhet betraktat är präglat av en tämligen långt driven 
rationalisering/industrialisering. Analogt med det är den vanligaste undervisningssituationen utan 
tvekan den där en lärare undervisar en större grupp elever/studenter. Lärandet är också skilt från 
tillämpning i arbetslivet vilket kan ses som tecken på specialisering.21 Läraren måste dessutom hålla 
sig till en läroplan, som denne sällan deltagit i formuleringen av. Planen föreskriver i princip vad för 
resultat som ska uppnås. Tidigare beskrivningar innehöll även hur resultatet skulle uppnås. För inte 

19 Lave and Wenger (1991/1999) mästarlärande för Situated learning, situerat lärande. Inom det sociokulturella 
perspektivet används begreppet situerat lärande på ett annat sätt. Där säger man att ”allt lärande är situerat”. Med det 
menar man att allt lärande präglas av den situation där kunskapsbildningen sker.
20 På organisatorisk nivå kan mästarlärande beskrivas som Communities of Practice (Wenger 1998) vilket utgör en slags 
pendang till managementteorins organisatoriskt lärande. Inom Communities of Practice handlar det dock om 
människor som frivilligt söker sig samman i ett gemensamt arbete och lärande.  
21Även läraren har huvudsakligen fått sin utbildning på liknande sätt. Dock med den skillnad att den handledda 
praktiken uppbär vissa gemensamma drag med mästarlärande.   
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så länge så länge sedan präglades skolan av en hierarkisk organisation med rektorer, studierektorer, 
lektorer, adjunkter osv. som följde en tämligen konsekvent arbetsdelning, nära ett tayloristiskt 
mönster. På senare år har dock mästarlärande kommit att få ett visst inflytande i skolan. T.ex. har 
svensk gymnasieskola på senare år haft en trend där man fokuserat arbetet med gemensamt 
utvecklade målbeskrivningar och arbete i självstyrande grupper, så kallade lärarlag.22

Organisationen har plattats ut och ansvar spridits i horisontellt led. Ett syfte med detta har varit att 
försöka bryta med traditionen av läraryrket som ett ensamyrke och göra lärare delaktiga i varandras 
arbete. En väsentlig baktanke med omorganisationen har varit att skapa situationer där lärare kan 
lära av och med varandra. T.ex. har vissa skolor uppmuntrat sina lärare att auskultera hos varandra. 
Ett annat exempel som ligger mästarlärande nära är att både elever och lärare numera ska ha 
mentorer. Dessa inslag ligger mästarläran nära. Genom den tillplattade organisationen har dock 
vissa karriärvägar stängts vilket leder till att det blir svårare att uppfatta vilka som är mästare. Dock 
bör jag kanske tillägga att den traditionella karriärvägen gått från undervisning till administration. 
Mästaren är då inte längre mästare på det arbete som lärlingen eller gesällen utför. 

I grova drag kan mästarläran, som pedagogik betraktat, beskrivas som att man försöker etablera en 
relation mellan novis (okunnig) och mästare (kunnig). Novisen och mästaren ingår i en 
verksamhetspraxis som upplevs som meningsfull för novisen. Novisens deltar inledningsvis med 
enklare arbetsuppgifter (legitimt perifert deltagande) för att efterhand övergå i allt mer kvalificerade 
allteftersom denne blir mer kompetent. Den lärande ingår alltså i en praxisgemenskap, där denne 
genom observation, imitering av mästare, gesäller och andra lärlingar, tillägnar sig yrkesidentitet. 
Utvärdering sker genom kontinuerlig prövning i olika arbetssituationer. Traditionell mästarlära 
avslutas med formellt prov för att erhålla gesällbrev. Se Nilsen, Kvale m.fl. (1999). Novisernas 
deltagande i en praxis samt deras resor mot mästare (fullvärdig medlem av yrket) beskrivs med 
hjälp av begreppet deltagarbanor. Se Lave & Wenger (1991/1999).

Ett Problem som forskare utanför fältet gärna lyfter fram är att det torde vara svårt för novisen att 
överskrida mästaren och att pedagogiken därför verkar på ett konserverande sätt för individ och 
samhälle. Därmed borde den inte höra hemma i det nutida samhället. Se t.ex. utbildningsforskaren 
Knut Illeris (2001). Inom mästarläran bemöter man kritiken genom att peka på funktionen av flera 
mästare. När kritikerna ändå vill förpassa denna utbildningsform till medeltiden så framhåller 
förespråkarna att mästarlärande är det lärande som allmänt präglar såväl forskarutbildningar som 
olika musikutbildningar, och att det fungerar utmärkt där. De menar samtidigt att det är svårt att 
tänka sig några andra alternativ inom dessa områden. Se t.ex. Nielsen, Kvale red. (1999/2000).

En invändning man kan ha mot att införa mästarlärande på bred front är att dess möjlighet till 
framgången beror av vilket lärande och vilken kompetens som eftersträvas. Alla lärprocesser kring 
en kompetensutveckling bör kanske inte se likadana ut. Lärandet är dessutom situerat. Man kan inte 
föra modeller från ett område till ett annat och förvänta sig att de ska ge samma resultat oavsett 
sammanhang. 

Illeris (2001) kritiserar Lave and Wenger för att de idylliserar mästarläran i sin diskussion om 
”legitimt perifert deltagande”. På den lärande ställs det krav om underordning när denne ständigt 
möts av att det är så här man gör. Illeris skriver:  

”Om lärlingen har ett positivt förhållande till detta ”man”, dvs. till traditionen och till de 
personer som representerar den, är sannolikheten stor för att det sker ett okritiskt och 
begränsat assimilativt övertagande. Har lärlingen däremot ett negativt förhållande till 
situationen, kan det i stället skapa försvar och blockeringar…, men det kan också leda 
till ett mer konstruktivt motstånd…” (s.173) 

22 Jmf. med Communities of Practice.  
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Ellström (2003) menar att mästarlärandet leder till ett okritiskt övertagande av rutiner samt att det 
förhindrar ett utvecklingsinriktat (kreativt lärande)23. Som jag ser det behöver lärlingen ett aktivt 
stöd om denne ska kunna utveckla ett kritiskt förhållningssätt till tradition och erfarenhet, vilket kan 
vara svårt att ordna i dessa sammanhang. Illeris (2001) menar dessutom att det är svårt att tänka sig 
ett utbyggt mästarlärande i de stora högteknologiska företag som ofta präglas av långt driven 
rationalisering. Risken är att kostnaderna för felhandlingar skulle bli avsevärda. Det som individen 
därför främst lär sig genom ett mästarlärande är tradition och rutin. Konsekvensen av ett utbyggt 
mästarlärande skulle därför, enligt mitt perspektiv, leda till en olycklig konservering av samhället. 
Vi skulle spä på obalansen mellan implicit (så kallad tyst kunskap) och explict kunskap, vilket 
skulle leda till en minskad möjlighet till kritisk reflektion.  

Individers (och olika kollektivs) utveckling av rutiner bör dock inte ses som något negativt i sig. 
Enligt Ellström (1996) ger rutiniseringen individen en kognitiv och emotionell avlastning som 
minskar stress. Rutinen ger därmed individen ett friutrymme som kan användas till lärande för 
individ och organisation. Det paradoxala är att rutin i detta sammanhang ger friutrymmet att bryta 
med rutin. 

Den reflekterade erfarenheten 
Som stöd för förståelsen kring det erfarenhetsbaserade lärandet (till vilket vi kan räkna 
mästarlärandet) har Donald A. Schön (1983/2000, 1987) infört två viktiga begrepp: reflection-in-
action respektive reflection-on-action . Den förstnämnda reflektionen är möjlig samtidigt som 
handlingen pågår och sker oftast på en individuell nivå. Den senare sker avskilt från handlingen och 
kan t.ex. ske i dialog med andra. Schön har visat hur en yrkeskompetent lärare (jmf. mästare/coach) 
inom arkitektutbildning kan visa en student (jmf. novis) hur man kan göra och samtidigt tänka kring 
det man gör, genom att skissa och samtidigt tänka högt så att studenten både ser och hör. 
Härigenom kan studenten tillägna sig både tyst och explicit kunskap. Med andra ord har studenten 
möjlighet att både imitera handlingen och ta del av lärarens reflection-in-action. Utgångspunkten 
för Schön är att beskriva hur man kan stödja ett erfarenhetsbaserat lärande där erfarenheten utgörs 
av praktisk handling. 

Inom diskussionen angående tyst kunskap går åsikterna isär huruvida all kunskap går att 
explicitgöra. Man diskuterar också vad som går att explicitgöra. (Göranzon, 1991, Rolf, 1995 
Johannessen, 1999). Inom arbetslivet är begreppet tystad kunskap, dvs. kunskap som i arbetslivet på 
ett eller annat sätt är oönskad från ledning eller arbetskamrater, relevant. Jag skulle vilja utsträcka 
begreppet till att också omfatta sådan kunskap som den anställde inhämtat i fortbildning (som del av 
sin tjänst) men sedan aldrig får tillfälle att pröva i handling. Motståndet från omgivningen kan vara 
helt omedvetet och grunda sig på oreflekterade traditioner som yttrar sig i bindande rutiner inom 
organisationen. Jämför med Liedmans (2001) resonemang kring Tystnad kunskap. Ellström (1992, 
s.24) talar om ett fenomen som han kallar sociologisk innebörd av tyst kunskap, alltså kunskap som 
används i arbetet men inte efterfrågas eller erkänns av arbetsgivaren.

Gustavsen m. fl. (1995) visar i en rapport om den storsatsning i svenskt arbetsliv, under åren 1990 – 
1994, som skedde genom initiativ från Arbeslivsfonden, att det knappt finns mätbara samband 
mellan utbildning av enskilda arbetstagare och förbättring av arbetsmiljö eller produktivitet. Ska 
man uppnå en förändring bör utbildning, enligt Gustavsson, ske i direkt samband med en 
organisationsutveckling. Ellström (1992, 1998, 2003) redovisar en liknande ståndpunkt. 
Erfarenhetsbaserat lärande i arbetslivet bör alltid kompletteras med formell utbildning. Det har visat 
sig svårt för praktiker att på egen hand bygga upp en teori utifrån gjorda erfarenheter. En mer 

23 Ellström använder begreppet ”sociokulturellt perspektiv” istället för ”mästarlärande”. Av sammanhanget framgår det 
att han syftar på mästarlärande. Han ger sin referens till Lave & Wenger, 1991. Det sociokulturella perspektivet dock 
bredare än så. 
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teoretisk kunskap behövs dessutom för att tolka situationen. Ett lärande som syftar till 
överskridande av situationens ramar, ett kreativt utvecklingsinriktat lärande, ställer alltså, enligt 
Ellström, höga krav på kompletterande mer kontextuellt obunden teoretisk kunskap. 

Handling och tyst kunskap 
Expertens handlande bygger enligt Dreyfus och Dreyfus (1986) på tyst kunskap i en intuitiv form. 
Rolf (1991) går ett steg längre och menar att handlande i allmänhet har sitt fundament i tyst 
kunskap. Lyfts inte kunskapen upp till ytan via kritisk reflektion hamnar individen eller gruppen 
därmed automatiskt i förtrogenhetsfällan. Med förtrogenhetsfällan menas att kunskapen har sitt 
fundament i fördomar och förenklade perspektiv. 

Molander har infört begreppet kunskap i handling och menar att påståendekunskap eller 
faktakunskap blir kunskap först då vi använder dem i praktisk handling. Slutsatsen är den samma 
som Deweys devis om Learning-by-doing. Jag kan inte undgå att vi snuddar vid en paradox: den 
första handlingen är det första steget från novis mot expert. Ju närmare vi rör oss mot experten desto 
större blir andelen tyst kunskap. Begreppet kunnig rymmer därför en dualism som föranleder 
följande fråga: vem är kunnig? är det praktikern som kan handla på ett kompetent sätt, men som till 
övervägande del har att lita till sin tysta kunskap? eller är det den bokligt lärda teoretikern som 
främst litar till sin förtrogenhet med påståendekunskap? Varken Molander eller Dewey borde se den 
senare som kunnig ändå är det troligen så att det är just han/hon som bäst kan redogöra för sin 
kunskap, dvs. inte sitter fast i förtrogenhetsfällan. 

Att undvika förtrogenhetsfällan: reflektion efter erfarenhet.
Det är i sammanhanget intressant att åter knyta an till hur skolan i allmänhet utbildar för en 
kommande praktik. Fokus riktas alltså mot att på teoretisk väg utveckla en handlingsberedskap för 
att kunna lösa kluriga situationer i det framtida arbetslivet. Om man vill vara kritisk mot 
skolsystemet i allmänhet så kan man resonera på följande sätt: arrangemanget förutsätter 
förmedlingen av teori som sedan ska tillämpas av den enskilde. För att vara funktionell i praktiska 
situationer måste teorin ha ett inslag av att vara normativ. Genom att den är normativ följer 
automatiskt ett drag av att den inte bör ifrågasättas, vilket inte precis uppmuntrar till kritisk 
reflektion. Det är dessutom svårt att åstadkomma en kritisk reflekterad kunskap i arbetslivet när 
handlingarna i sig tycks leda oss närmare den tysta kunskapen (samtidigt som upplägget för 
utbildningssystem och arbetsliv följer logiken: reflektion före, erfarenhet efter). Det stora flertalet 
borde rimligen hamna i förtrogenhetsfällan. Jag ser roten till problemet i att överföringsmodellen är 
cementerad fast i vårt utbildningssystem. Jag tror att vi har begränsade effekter att vänta av att 
forskarkollektivet idémässigt bytt perspektiv från inlärning till lärande (i syfte att skrota 
överföringsmodellen). Klassrumsforskningen tycks volymmässigt fortfarande står i centrum. Jag 
tror att det behövs omfattande strukturella förändringar i olika verksamheter och praxisar för att vi 
ska kunna skapa en gemensam förståelse av lärande som inte begränsas till inlärning. Genom att 
verksamheterna och praxis förändras får forskningen nya studieobjekt som ger andra kunskaper. 

Slutsatser och sammanfattning av kapitel 3.2.1 
Ovanstående kapitel har avhandlat olika handlingsplaner och perspektiv kring lärande och kunskap i 
arbetslivet. Ekonomins globalisering har lett till att rutiner i arbetslivet behöver brytas och bytas i en 
snabb takt. Kraven på flexibilitet har medfört en projektifiering av många verksamheter. Människor 
måste nu under relativt korta tidsrymder kunna samverka med nya människor under 
multidisciplinära former. Tillsamman måste de kunna bygga upp och återanvända kunskap från 
tidigare projekt, som sedan ska kunna integreras i en efterfrågad tjänst eller produkt. Nya grupper 
måste alltså kunna lära av tidigare gruppers arbete. Som svar på detta behov av lärande och 
kunskapshantering sker en utveckling av kvalitetsledningssystem, av kvalitetsteknik, av former för 
lärande mellan projekt, utvecklingen av former för dialogbaserad kommunikation mm. Inom dessa 
handlingsplaner utgör sätt att använda språk det främsta verktyget. Idén är att på olika sätt 
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explicitgöra kunskap samt utveckla former som stödjer vidare kommunikation av kunskapen. 
Mästarlärande är en helt annan typ av handlingsplan. Där är inte språket lika centralt. Tyst kunskap 
betraktas inte som en outvecklad form av kunskap. Tvärtom menar man att tyst kunskap är den 
dominerande kunskapen hos en mästare. Idén går ut på att realisera lärande genom att låta oerfarna 
delta aktivt i en etablerad praktikgemenskap. Verktyget är imitation och successiv etablering i en 
verksamhet. Att denna lärprocess nått en renässans beror på att man med fog kan kritisera 
traditionella skolformer för att dåligt stödja handlande i arbetslivet. Att jag tagit med den som en 
handlingsplan för lärande och kunskap i arbetslivet har att göra med att förespråkarna för denna 
inriktning i princip menar att man kan lägga ned skolorna och införa mästarlärande i arbetslivet. 
Kritiken mot mästarlärande är dock tämligen hård. Kritikerna hävdar att att mästarlärande ytterst 
leder till en konservering av samhället. De lärande imiterar färdigheter men har ingen möjlighet att 
reflektera över dem eftersom de saknar teoretiska perspektiv. Dessutom menar kritikerna att 
lärprocesserna leder till underordning. 

På grund av problematiken kring handling och tyst kunskap samt möjligheten att kunna reflektera 
erfarenheter har teoribildningen kring dessa frågor fördjupats de senaste decennierna. Genom att 
jämföra fortbildningsinsatser med produktionsförbättringar i verksamheter har man också på 
samhällsnivån identifierat individens svårighet att på egen hand bygga mentala modeller av 
situationer som kan leda till ett överskridande. Ellström talar om att informellt och formellt lärande 
måste kombineras för att uppnå ett utvecklingsinriktat lärande i arbetslivet. Det är samtidigt tydligt 
att teoretisk kunskap inte automatiskt ger en handlingsberedskap i situationer. Fortbildningsinsatser 
i arbetslivet måste dock vara riktade för att de ska leda till en förändring. Helst ska forskning vara 
inblandad för att effekt ska uppnås. 

En slutsats man kan dra av ovanstående resonemang är att vi bör iaktta viss försiktighet kring 
användningen av mästarlärande i drivhusen. Vi bör motverka att mindre erfarna underordnar sig 
mer erfarna. Den imitation som kommer att ske i drivhus bör utmanas, dvs. handledare bör stödja en 
kritisk reflektion där teoretiska perspektiv anläggs gentemot betraktade situationer, problem och 
fenomen annars riskerar studenterna att hamna i förtrogenhetsfällan. Det bör dock ses som något 
positivt att studenterna upptäcker och får konfronteras med imitation redan under sin studietid. 
Imitation förekommer i alla etablerade praktikgemenskaper. Eftersom drivhusen inte är någon 
etablerad praktikgemenskap kommer studenterna inte att översköljas över av så – här – gör – man- 
rutiner. Med ett utvecklat handledningsstöd får de en chans att bearbeta imitationen kritiskt. De får 
en möjlighet att bygga upp en metakunskap kring detta lärande redan under sin studietid. Denna 
slutsats förs till den preskriptiva modellen. Att föra denna slutsats till formella modellen är kanske 
inte så problematisk, men att realisera den i verksamhet/praxis bedömer jag som svårt. Konkreta 
handlingsplaner för handledning av lärprocessen med avseende på detta problem behöver utvecklas. 

3.2.2 Handlingsplaner för lärande och kunskap i skolan 
I kommande avsnitt kommer jag att behandla två teoribildningar som har stor relevans för dagens 
forskning om lärande med fokus på skolan. Den första är variationsteorin och den andra det 
sociokulturella perspektivet. I samband med den senare gör jag en fördjupning i den närbesläktade 
verksamhetsteorin. 

Från fenomenografisk ansats till variationsteori 
Inom den fenomenografiska ansatsen har man försökt att klargöra hur den lärande erfar ett visst 
fenomen. Grundantagandet är att människor erfar fenomen på kvalitativt skilda sätt. Vissa är bättre, 
vissa är sämre. Genom att vara medveten om dessa har läraren en chans att möta studenterna där de 
befinner sig. Detta är givetvis en kritik mot överföringsmetaforen där kunskapen är ett objektivt 
paket som kan lämnas över till de lärande på ett standardiserat sätt, lika för alla. En funktionell 
anekdot som ringar in ansatsen lyder så här: Eva har just anlänt till Göteborg och ska träffa sin vän 
Lars som börjat plugga på universitetet där. Eva som aldrig varit i Göteborg tidigare har därför 
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kommit överens med Lars om att de ska höras per telefon när hon kommer fram. Tanken är att Lars 
ska hämta upp Eva med sin bil. När Eva ringer får hon veta att Lars är sjuk och att han därför inte 
kan komma Eva till mötes. Eva måste nu på egen hand ta sig till lägenheten där Lars befinner sig. 
Lars ser två sätt att hjälpa Eva så att hon hittar hans lägenhet. Variant ett följer 
överföringsmodellen: Utan att fråga var Eva ringer ifrån, börjar Lars förklara Göteborgs struktur, 
med alla ingående stadsdelar och förorter. Han förklarar vilka rutter som de viktigare 
kommunikationsmedlen som spårvagnar och bussar trafikerar osv…till sist förklarar han i vilket 
område han bor, vid vilken gata och i vilket hus han bor. Variant två är att Lars, som hunnit komma 
i kontakt med variationsteorin i sin första kurs på universitetet, ber Eva att beskriva var hon 
befinner sig. När hon gjort det tänker Lars ut en färdväg inklusive vilka färdmedel som Eva borde 
nyttja, och beskriver detta för Eva. Nu är anekdoten slut. Om vi kopplar anekdoten till en vanlig 
klassrumssituation så kan man säga är det där finns en Lars (läraren), resten är Evor (elever). 
Problemet är att alla elever är olika, har olika förförståelse. Hur ska läraren kunna undvika att 
tillämpa överföringsmetaforen? Han kan inte gärna intervjua alla för att ta reda på var de befinner 
sig. Det är dessutom svårt om deras begrepp är vaga. Här kommer fenomenografin med en 
hjälpande hand. Ett antal forskare har undersökt hur olika människor erfar just det fenomen som 
läraren ska förklara. Forskarna har lyckats reducera antalet sätt som man kan erfara fenomenet på 
till tre kvalitativt skilda sätt. Detta är fenomenografins andra grundantagande, dvs. att antalet 
kvalitativt skilda sätt som ett fenomen kan erfaras på är få. Läraren knyter an till dessa olika sätt att 
erfara fenomenet och ställer dessa mot varandra. Forskarna har i samråd med ämnets experter pekat 
ut det bästa sättet att erfara fenomenet i fråga på. Läraren ser till att det perspektivet vinner.  

Det finns en hel del invändningar mot fenomenografin. Jag kommer här inte att gå in på de 
metodmässiga. Trots att ett hundratal fenomenografiska avhandlingar framlagts genom åren är 
exemplena endast hämtade från enklare naturvetenskapliga fenomen.  
Hur gör man svårare begrepp inom naturvetenskap och hur gör man t.ex. med begrepp inom det 
social- och samhällsvetenskapliga fältet. Om vi betraktar ”demokrati” så har värderingar en given 
plats i hur vi erfar fenomenet. De olika sätten att se på fenomenet kanske får räknas i hundratal. I 
detta fall, samt i flertalet fall inom naturvetenskap står läraren därför utan hjälp av de 
fenomenografiska kartläggningarna. Om vi ser till öppna designuppgifter, som utgör grunden i 
tekniska utbildningar, har jag svårt att se på vilket sätt den fenomenografiska ansatsen kan hjälpa 
till. Frågan om människors estetiska uppfattningar kan kartläggas med ansatsen. Jag tror inte det.  

Till stöd för fenomenografin kan man dock säga att kunskapen om kvalitativt skilda sätt att erfara 
fenomen på inom dessa enklare exempel kanske kan hjälpa läraren att själv urskilja vilka skilda sätt 
det fenomen han undervisar om kan erfaras på. Vad vi då är inne på är att forskarnas exempel kan 
ge lärare en slags metafenomenografisk kunskap. Det tror jag är möjligt men då är vi inne på 
övergången till variationsteorin. Jag väntar lite med den övergången. 

Inom den fenomenografiska ansatsen har man också intresserat sig för olika lärstrategier. I samband 
med det lyfter man fram ytlärande respektive djuplärande som två funktionella motpoler. Dessa ses 
som olika lärstilar där den ytlärande studenten har en atomistisk kunskapssyn. Den ytlärande lägger 
märke till detaljer men missar helheten. Den djuplärande studenten däremot fokuserar helheten men 
kan samtidigt urskilja variation. De djuplärande integrerar analys och syntes, och kan inta 
kvalitativt olika perspektiv gent emot betraktat fenomen. De ytlärande är däremot mer eller mindre 
begränsade till memorering av för dem meningslösa fakta eller rutiniserade handlingsmönster för 
lösning av typiserade problem.  

Ramsden har visat att lärstilarna är flexibla samt att det är lärsituationen som främst styr (Ramsden, 
1987). Hans resultat är viktigt. Det talar om för oss att det är meningsfullt för oss att ändra sättet att 
bedriva undervisning. Han framhåller att en och samma student samtidigt kan ha olika lärstilar i 
olika ämnen. Han menar även att ämnets karaktär påverkar lärstilen. 
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Gradvis har den fenomenografiska ansatsen övergått i det man kallar för variationsteorin. Med 
övergången till variationsteori markerar man medvetenheten om att olika människor i förhållande 
till verkligheten eller olika teoribildningar, faktiskt urskiljer och ser olika fenomen (alltså inte bara 
att de ser olika på ett och samma fenomen). Jag tar ett exempel för att belysa frågan: en lärare i 
matematik exemplifierar användningen av derivata med ett problem som relaterar till klassisk fysik. 
Läraren genomför en demonstration med en fritt fallande kropp. Tanken från matematiklärarens 
sida är dock inte bara att visa på teorins användbarhet utan att anknyta till något för eleven redan 
känt, dvs. att koppla teorin till elevens erfarenhetsvärld. I det här läget fastnar kanske några av 
eleverna i det fysikaliska problemet, som känns obekant, medan andra fortfarande sitter och 
funderar på gränsvärden från derivatans bevis osv. På så sett ser läraren och eleverna olika saker 
fast de deltar i samma lektion. För den fenomenografiska ansatsen se t.ex. Marton m.fl. (1977), 
Marton, Hounsell, Entwistle m.fl. (1984). För variationsteorin se Marton och Booth (1997/2000),
Bowden och Marton (1998/2000) och Marton och Morris (2002).  

Variationsteorin försöker i likhet med fenomenografin dock förklara och urskilja de kvalitativt 
skilda sätt som studerande kan erfara ett fenomen eller problem på. Denna ambition kombineras nu 
med ett antagande om att det är möjligt för de som är insatta i ett ämne att lyfta fram dess kärna, 
teorins centrala begrepp, dvs. vilka aspekter (begrepp, fenomen osv.) som är viktigast att lyfta fram 
inom ett ämne. Det är runt dessa som undervisningen sedan bör koncentreras. Genom denna ansats 
förväntas innehållet i undervisningen kunna reduceras markant. En förutsättning är dock att man 
värderar innehållet med hjälp av kvalitativa perspektiv, och inte, som ofta är fallet, med hjälp av 
kvantitativa perspektiv. Ovanstående antagande utökas med antagandet att resultatet av 
lärprocesserna är beroende av vilka aspekter av de utvalda fenomenen (objects of learning) som 
varieras samtidigt och vilka som hålls konstanta. Är pedagogen väl förtrogen med variationen bland 
möjliga perspektiv i förhållande till en viss aspekt kan han/hon lägga upp undervisningen på ett sätt 
så att studenten hjälps att anta det eller de perspektiv som är bättre än andra. Marton och Morris 
(2002) sammanfattar detta med orden:  

”First, we claim that a powerful factor accounting for differences in learning between 
school-classes is how the differences in how the objects of learning are dealt with. 
Second, we claim that the most powerful differences in how objects are dealt with are: 
(a) what aspects are focused on, (b) what aspects are varied simultaneously, and what 
aspects remain invariant or constant.” (s.133) 

Marton och Booth (1997/2000) menar att sökandet efter en speciell pedagogik som på ett generellt 
sätt skulle kunna få eleverna till ett djupare lärande kan jämföras med sökande efter ”de vises sten”. 
Samma ståndpunkt hävdas i fler sammanhang inom variationsteorin, bland annat i Marton m.fl. 
(1977), alltså 20 år tidigare. Det måste således röra sig om en ytterst viktig ståndpunkt. Man 
framhåller att goda lärsituationer förutsätter engagerade pedagoger som är intresserade av sitt ämne 
samt att de kan göra ovanstående bedömningar. Det är dessutom viktigt att inte ett atomistiskt 
perspektiv präglar examinationen, denna riskerar i så fall att gynna ytlärande vilket kan få studenter 
att byta lärstil i negativ riktning. Är inte utpekandet av ytlärande som dåligt, djuplärande som gott, 
atomism som dåligt, holism som gott, inklusive specifikationer om vad som bör varieras, vad som 
bör hållas konstant inom ett ämne, en pedagogik? Det ger i alla fall mycket tydliga signaler till 
praxisfältet om hur man bör agera. Med variationsteorin har man, som jag uppfattar det, på allvar 
tagit klivet att bilda en särskild pedagogik. Inom diskursen har man därför börjat tala om att inta ett 
normativt förhållande gentemot praktik.24

24 Ference Marton refererade den tanken vid ett seminarium på Luleå Tekniska Universitet i September 2003.  
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Variationsteorins idéer om läroplansutveckling står i tydlig kontrast till den kompetensbaserade
läroplansansatsen, där man utifrån studier av yrkeslivet försöker kartlägga yrkesrelaterade 
kompetenser i form av önskvärda färdigheter och förmågor. Kartläggningen resulterar i 
utvecklingen av explicita mål att exponera studenterna för. Den grundläggande idén är att målen ska 
vara uttryckta i observerbara beteenden. Jag beskriver den kompetensbaserade diskursen mer 
utförligt i kapitel Kompetensbaserad ansats vid utbildningsplanering. Bowden och Marton 
(1998/2000) hävdar att det visat sig omöjligt att på ett explicit och fullständigt sätt uttrycka 
yrkesrelaterade kompetenser som kan mätas som förändrat beteende. Eftersom vi dessutom varken 
kan förutsäga var en färdigutbildad student hamnar eller förutsäga framtida förändrade 
kompetensbehov i arbetslivet så återstår att ge studenten en förmåga (capability) att lösa för henne 
nya problem eller situationer med hjälp av påståendekunskap (B&M använder inte det ordet, men 
det är det som avses). Bowden och Marton (1998/2000) skriver:  

”What we need to do is to create a curriculum in which a lot of the problems are about 
novel situations, that is, situations in which at first it is not obvious what the problem is. 
Students should frequently be placed in contexts where their first task is to figure out 
which aspects of their knowledge are relevant to the particular situation. Having done 
that, they need to work out just what the problem really is. Then they need to try to 
solve the problem by putting together the things they know that are relevant. In this way 
they will learn variation. Then when they graduate, they will follow the same process. It 
would be just like when they where students, The situation would be novel, they would 
discern the relevant aspects and then they would solve the problem by dealing with 
those relevant aspects simultaneously. (s.126) 

”Concerns about fragmented, content-focused curricula often produce a reaction as if 
the choice is between a content-focused curriculum and a generic skills-focused 
curriculum. Many argue for a shift to a generalized focus on generic skills. However, 
we would assert that it is not the focus on content that is problematic. It is the 
differentiation of the content into isolated and unrelated pieces. Employers acknowledge 
that graduates know a lot about these bits and pieces but argue that graduates do not 
know what to do when faced with novel situations. The capability to deal with unknown 
situations is not content-free. It has very much to do with knowing something, having 
knowledge about certain phenomena, about content, including also the knowledge about 
bits and pieces, and in addition, understanding the relations among between the bits and 
pieces, and between that knowledge and the context in which it is being considered. 
…So rather than react by moving away from the content, it is necessary to focus on the 
relations within the content fields and between content and context. Again disciplinary 
and professional frameworks need to be complementary contributors to that 
process…Some way of including people such as these (Employers: my note) in the 
curriculum-development process would be valuable so as to establish a balance between 
the disciplinary and professional frameworks.”(s.258) 

Bowden och Marton vänder sig emot de som förespråkar en speciell pedagogik för att minska 
klyftan mellan skolkunskap och arbetslivskunskap. De situationer som B & M beskriver att 
studenterna ska exponeras för är planerade situationer som bestäms av läroplan och de pedagoger 
som arbetar med studenterna. Jag tror att arbetslivet måste knytas mer nära utbildningarna än att 
arbetslivets representanter deltar i läroplansutveckling för att fånga ”professional frameworks”. 
Diskussionen kring yrkeskunnande och olika kunskapsformer stärker mig i den uppfattningen. 
Frågan är också om mötet med isolerade problemsituationer, låt vara tvärvetenskapligt utformade, 
kan ge studenterna en handlingsberedskap inför att hantera framtida professionsrelaterade 
situationer på ett komptent sätt. Jag tror att man dekontextualiserar själva situationen på detta sätt. 
Jag menar så här: när Bowden och Marton resonerar kring ”fenomen” så framträder detta som 
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objekt i förhållande till det betraktande subjektet (individen eller gruppen). Jag finner det sannolikt 
att studenterna när de möter isolerade problemsituationer upplever dem som dekontextualiserade 
genom att de själva inte identifierar sig med dem. Alltså betraktas själva situationen som ett objekt, 
ur vilket man urskiljer nya objekt (fenomen). Problemet är att personer i yrkeslivet befinner sig i en
situation, och de är problemet. För att kunna lösa ny obekanta problem måste de lära sig hur man 
kan distansera sig från situationer, problem, tolka dem, förstå dem, formulera (ofta på egen hand) 
utgångspunkter (verktyg) för handling som de sedan kan använda i handling i situationen. Det jag 
beskriver är en dialektisk process. Det är en process vi försöker stimulera med drivhuskonceptet 
genom att ämnesstudier kontinuerligt kompletteras med yrkesrelaterad rollutövning i 
tvärfunktionella projekt.  

Det jag säger hör ihop med det Marton och Bowden i citatet ovan uttryckt med orden: So rather 
than react by moving away from the content, it is necessary to focus on the relations within the 
content fields and between content and context. Men Marton och Bowden problematiserar inte 
detta. Marton och Bowden missar, eller vill inte erkänna, att utgångspunkterna för handling är fler 
än de vi kan hämta från påståendekunskap (eller som de uttrycker det ”bits and piecies”). 
Förtrogenhetskunskap i Göranzons/Johannessons tappning, fronesis i Aristoteles tappning, omdöme 
i Johannessens tappning med mera, har ingen plats i deras koppling mellan situation och handling. 
Över huvud taget problematiseras inte betydelsen av värderingar i relationen situation och handling. 

Jag vill därmed understryka att det begrepp som variationsteorin kallar förmåga (capability) är 
snävare än den betydelse som jag lägger in i begreppet förmåga. Jag ser dock deras aspekt som ett 
väsentligt inslag i en individs eller grupps förmåga. 

Kritik mot helt ämnescentrerade pedagogiska ansatser 
På senare år har kritik lyfts fram mot variationsteorin för att den tämligen ensidigt fokuserar 
vetenskaplig begreppsbildning inom ämnen eller mellan ämnen. Säljö (1995) skriver: 

”Det finns enligt min mening en uppenbar risk att en fokusering på begrepp på ett 
omotiverat sätt psykologiserar de svårigheter som elever har och leder till att vi kommer 
att betrakta elevers lärande som det stora problemet snarare än de former av 
kommunikation som dominerar skolan…Jag tror nämligen att det magra utfallet (Säljö 
syftar på utfallet i den nationella utvärdering av grundskolan 1992) just är en produkt av 
en undervisning där ”grundläggande begreppsbildning” har stått, och alltjämt står i 
fokus…Vad man möter är kanske ofta istället färdigtuggade och dekontextualiserade 
språkliga påståenden om hur naturen är beskaffad som någon påstår är grundläggande 
begrepp, men som aldrig blir till begrepp för den som inte ingår i en diskursiv 
gemenskap där man använder dessa sätt att tala och tänka i konkreta 
praktiker…Människor utvecklar begrepp som svar på kommunikativa utmaningar och 
det finns ingen anledning att förmoda att detta inte skulle gälla också i skolan, om man 
lyckades utveckla former för kommunikation där naturvetenskapliga begrepp blev 
funktionella och nödvändiga för att förstå och göra sig förstådd.” (s.18,20). 

Jag tror i och för sig att om man vill att studerande ska tillägna sig naturvetenskapliga begrepp så 
bör man utforma konkreta verksamheter som de studerande upplever som meningsfulla, där de har 
praktisk användning av dessa teoretiska verktyg. En forskare utvecklar sin kommunikativa förmåga 
(dvs. att uttrycka sig begripligt på ett vetenskapligt sätt) för att klara sitt uppdrag att forska, därför 
att det helt enkelt inte låter sig göras i ensamhet på ett tillfredställande sätt. En modern ingenjörs 
kommunikativa praktik ser dock helt annorlunda ut än de praktiker där många av de vetenskapliga 
framsteg gjorts som används av ingenjörer än idag. Faktum är att en mängd fortfarande användbara 
ingenjörskunskaper uppstod i 1600- och 1700-talens vetenskapssamhälle. Vid universiteten 
kommuniceras dessa kunskaper i grundkurser. Inom den kunskapsproducerande delen av 
vetenskapssamhället är det dock kanske främst vetenskapshistoriker som intresserar sig för dessa 
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kunskaper på ett djupare plan. Det är dock inte min avsikt att framställa ingenjören endast som en 
tillämpare av gamla kunskaper. Tvärtom är han eller hon genom sin ledande roll i utvecklingen av 
nya produkter och tjänster en av vår tids mer aktiva byggare av ny kunskap. De produkter som 
utvecklas är artefakter och system av artefakter som människor interagerar med i olika 
sammanhang. Problemet är att denna kunskap (produkterna och tjänsterna) oftast skiljer sig markant 
från den kunskap som använts som redskap i framställningsprocessen. Med redskapskunskap syftar 
jag här på den påståendekunskapen som förmedlats t.ex. vid högskola och universitet. Man kan 
därför ställa sig frågan: var ska ingenjören tillägna sig former för kommunikation som stödjer 
kunskapsbyggande i ingenjörsrelaterad praktik?25 Inom vetenskapssamhället har vi 
vetenskapsfilosofi, vetenskapsteori och vetenskaplig metod för att kunna tala om vår vetenskapliga 
produktion. Dessa tillhör akademins generella språkspel. Min erfarenhet säger mig att vi missat att 
stödja denna aspekt i grundskola, i gymnasieskola samt vid universitet och högskola. Detta lämnas i 
huvudsak åt arbetslivet. Det är som om vi trodde att: bara praktikerna tillägnade sig ett 
vetenskapligt betraktelsesätt så kommer de att lösa problemen med miljöförstöring, sociala 
orättvisor. Det är fel. Inom forskningen prioriteras ansatser som är passiva, endast observerande och 
neutrala. Vill vi överföra det till praktiken? Min poäng är att vi bör vara försiktiga med att skapa 
kommunikativa praktiker som har funktionen att skola elever/studenter till forskare. Det ska vi göra 
om det primärt är forskare vi vill fylla morgondagens samhälle med. Elever bör naturligtvis under 
sin skoltid få tillfälle att pröva rollen som forskare, men inte endast den. Jag tror att det är väsentligt 
att studerande tränas i yrkesrelaterade roller inom alla stadier i sin utbildning. Alltså backar jag ett 
steg ytterligare än Säljö. Vi bör först utforma konkreta verksamheter för elever och studenter där de 
möter meningsfyllda yrkesrelaterade (arbets)uppgifter, vilka för sin lösning ställer krav på 
kunskaper som vi vill att de ska tillägna sig. Därefter bör vi ta i tu med att utveckla/stödja relevanta 
kommunikativa former. Dessa kanske inte alls bör likna forskarkollektivets sätt att kommunicera. 

Slutsats och sammanfattning av Fenomenografi och Variationsteori 
Inom detta avsnitt har jag behandlat Fenomenografi och Variationsteori som exempel på 
ämnescentrerade ansatser kring lärande. Avsnittet avslutas med en kritik mot ensidig fokusering av 
begreppsbildning. Den kritiken kan riktas mot alla ämnescentrerade perspektiv.  

Inom fenomenografi har man identifierat olika lärstilar (yt- respektive djupinriktat lärande) och 
undervisningsstilar (atomistiskt och holistiskt) som ger olika djup i kunskapen. Dessa är flexibla 
och kan påverkas av lärsituationen. Inom fenomengrafin har man också urskilt kvalitativt skilda sätt 
som lärande kan uppfatta vissa fenomen. Antagandet är att en pedagog genom att känna till dessa 
kan tillrättalägga en undervisningssituation där dessa perspektiv utmanas och den lärande hjälps att 
anta ett bättre perspektiv. Genom kritisk granskning av experter kan läroplaner på kvalitativ väg 
reduceras och centrala begrepp och fenomen destilleras fram. I och med utvecklingen av 
variationsteorin har man tagit ett steg i riktning mot att utforma en pedagogik. Genom att variera 
vissa aspekter av ett fenomen och samtidigt hålla vissa andra aspekter invarianta har man på 
empirisk väg visat att upplevelsen av variation har en väsentlig betydelse för lärandet. Man har 
också visat exempel på sätt att nyttja variationen, dvs. vad som bör hållas invariant och vad som bör 
varieras i en viss lärosituation. Kritik mot teoribildningen handlar framförallt om att man så ensidigt 
fokuserar teoretisk begreppsbildning samt att man inte problematiserar sambandet mellan tanke och 
handling. Det är inte självklart att utvecklingen av vetenskapliga begrepp automatiskt ger en 
handlingsberedskap inför framtida handlande i en verksamhet där olika situationer uppträder och 
man agerar i en funktion/roll. 

Jag finner att den grundläggande tanken om variation i teoribildningen dock går att tillämpa när vi 
ser till handling i arbetslivet. Efter genomgång av det sociokulturella perspektivet och 
verksamhetsteorin kommer jag att visa att utgångspunkter för handling kan sökas i kunskap om 

25 I meningen kan man byta ut ingenjören mot praktikern och ingenjörsrelaterad praktik mot praktik. Frågan är 
berättigad att ställa i sammanhang av alla proffesionsutbildningar.  
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verksamhet, situation (behov, problem och fenomen) samt egen funktion (roll och/eller grupp). 
Faktorer att variera och hålla invarianta kan urskiljas i aspekter som har att göra med verksamhet, 
situation och egen funktion.Det sociokulturella perspektivet.
Säljö var tidigare en framträdande forskare inom fenomenografin. Av ovanstående citat framgår det 
att han tillhör dess kritiker. Nu deltar han istället i definieringen och utvecklingen av det 
sociokulturella perspektivet. Eftersom jag tidigare i texten lyft fram flera aspekter av Säljös senare 
resonemang så har jag redan berört sociokulturella perspektivet.26 Det kan dock vara på sin plats att 
belysa några centrala tankegångar i en mer sammanhållen form: Allt lärande är situerat, det vill 
säga präglat av den miljö i vilket det tagit form. Människor lär ständigt. Frågan är vad de lär sig. 
Lärande sker i skolan, på fritiden, i familjen, i idrottsklubben osv. I skolan använder vi olika tester 
för att ta reda på vad studenterna kan respektive inte kan. Dessa är ofta uppbyggda på ett sätt så att 
elever som egentligen kan ofta svarar fel. Antingen förstår de inte frågan eller så förstår de den fel 
och svarar på ett sätt som ter sig ologiskt för läraren. Om man justerar frågeställningen så att de 
faktiskt förstår frågan så visar det sig att de ofta kan lösa problemet, dvs. faktiskt har relevanta 
kunskaper. Säljö (2000) belyser detta genom att referera till ett något tillspetsat exempel där 
brasilianska gatubarn försörjer sig genom försäljning. De lyckas ta betalt och ge tillbaka växel på ett 
korrekt sätt för ett varierande antal varor trots att de helt saknar formell utbildning i matematik. 
Genom praktisk handling visar de alltså otvetydigt prov på matematisk förmåga. Dock misslyckas 
de helt i konventionellt formulerade matematiska tester eftersom man där endast mäter just formella 
kunskaper. Exemplet belyser lärandets situerade natur samt den problematik kring transfer som 
dyker upp när lärande som skett i ett verksamhetssystem27, ska tillämpas i ett annat. Olika 
verksamhetssystem följer olika logiker. Det som upplevs meningsfullt i det ena systemet kan 
upplevas som meningslöst eller direkt avvikande i det andra. Antag att person A är granne med 
person B, och att den senare är läkare. Då kan det vara helt naturligt att person A klär av sig så fort 
han träffar person B, om det sker i rätt sammanhang (vid läkarbesök). I ett annat sammanhang kan 
det vara helt fel (när han/hon t.ex. ringer på dörren för att låna socker). 

Det sociokulturella perspektivet lånar tre viktiga begrepp från verksamhetsteorin: 
verksamhetssystem, handling och operation. Alla handlingar (inklusive allt lärande) sker inom ett 
verksamhetssystem. Verksamhetssystemet, som vuxit fram historiskt, erbjuder handlingarna
mening. Samtidigt är det handlingarna som återskapar verksamhetssystemen. Exempel på 
verksamhetssystem är hemmet, skolan, företag osv. Verksamheterna skiljer sig t.ex. åt genom 
skiftande verksamhetsmål. Skolor kan skilja sig från varandra genom olika bakomliggande 
pedagogik, praktisk eller ämnesmässig inriktning osv. Handlingar kan delas upp i operationer.

Låt oss betrakta följande händelse: En taxichaufför hämtar en passagerare vid ett hotell och 
transporterar denne till stadens flygplats. Det sammantagna förloppet beskriver taxichaufförens 
respektive resenärens handling, ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Taxiväsendet, samt det 
kontextuella sammanhang i vilket möte mellan chaufför och resenär sker, kan betraktas som det 
verksamhetssystem som ger handlingen mening. Genom taxichaufförens handling och resenärens 
handling återskapas och utvecklas systemet. Exempel på operationer i en relaterade situationen kan 
vara öppning av dörr, inbromsning, framräckning av kreditkort och dylikt. Operationerna kan vara 
medvetna eller automatiserade. Om de en gång är automatiserade ökar felfrekvensen då vi funderar 
över dem medan vi utför dem.28 Jämför gärna med den vardagliga erfarenheten som många bilister 
gjort när de satt sig i bilen och drabbats av funderingen: hur gör jag egentligen när jag kör bil? I 
plötslig handlingsförlamning vet de inte vad de ska börja med att göra. 

26 Se även t.ex. Ingrid Carlgren red. Miljöer för lärande (2000). 
27 För verksamhetsteori (och verksamhetssystem) se t.ex. Knutagård (2002). 
28 Påståendet är intressant, jag hittar det i Säljö (2002) men finner ingen referens. Det anknyter dock till expertens tysta 
intuitiva kunskap. 
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Med ett sociokulturellt perspektiv är kunskap inte något neutralt redskap som kan plockas fram när 
helst det behövs. Alla kunskaper innehåller perspektiv som talar om när de är meningsfulla. 
Verksamhetssystemet erbjuder också strukturerande resurser. Det vill säga att individen kan hämta 
kraft och motivation ur relationen mellan handling och verksamhetssystem, förutsatt att den upplevs 
meningsfylld. Samtidigt leder det till transferproblem mellan olika verksamhetssystem. Det 
sociokulturella perspektivet (och verksamhetsteorin) står således i direkt kontrast till 
överföringsmodellen där kunskapen betraktas som neutrala paket som kan forslas fram och åter.  

Året innan Säljös programförklaring kom ut gav Studentlitteratur ut antologin Miljöer för lärande 
med Ingrid Carlgren (1999) som redaktör. Redan här skisseras flera av de drag som framträder i 
Säljös Lärande i praktiken, om än inte i en lika sammanhängande form. Carlgren skriver: 

”Ett socio-kulturellt perspektiv på lärande öppnar för nya sätt att se på, förstå och tala om 
pedagogiska verksamheter. För att komma åt det lärande som pågår blir det lika viktigt att fokusera 
verksamheten som de individer som skall lära…eftersom de aktiviteter som strukturerar praktiken 
utgör en del av lärandet.” (s.23) 

Carlgren ser en fara i att perspektivet används som normativ teori gentemot praktiken, dvs. att en ny 
ideologi byggs ovan skolan som praktik. Hon varnar också för att perspektivet ska växa fram som 
en motbild mot den individuella kognitivistiska traditionen. Då riskerar det sociokulturella 
perspektivet att med nya termer och ord endast beskriva gamla motsättningar mellan progressiv 
pedagogik och traditionell förmedlingspedagogik enligt överföringsmodell. 

En annan stötesten inom det sociokulturella perspektivet som jag tagit upp är att en stor del av vår 
kulturs kunskap är medierad och att vi genom kunskapens ständiga expansion tilldelas allt 
kraftfullare verktyg. Säljö (2000) framhåller att människan inte är begränsad till den egna 
tankekapaciteten. Tänkandet är oerhört flexibelt och människor har en fantastisk förmåga att tänka 
kollektivt. Lärandet sker till en stor del emellan individerna. För att lärprocesserna ska fungera på 
ett bra sätt krävs situationer som upplevs som meningsfyllda av de lärande. Även om det 
sociokulturella perspektivet inte vill tränga sig på praktiken så uppfattar jag att de faktiskt ger 
pedagogen och skolan en konkret uppgift: pedagogen och skolan bör hjälpa de lärande att bli 
delaktig i meningsfyllda verksamhetssystem där situationer uppkommer, och kommunikativa 
former används, som relaterar till det som avses läras.  

Säljö är ingen anhängare till de som vill skrota skolorna och införa mästarlärande vid arbetsplatser. 
Yrkeslivet är för komplicerat och ansvarsfyllt för att man ska kunna skicka ut noviser. Vi har inte 
råd att de gör misstagen där. Vi är hänvisade till att simulera det utanförvarande samhället i skolan. 
Säljö uppfattar det institutionaliserade (formella lärandet: min anm.) lärandet som ett konstitutivt 
led i den historiska utvecklingen. Utan dagens skolsystem, skilt från yrkeslivet, tror han inte att vi 
skulle ha nått så långt som vi faktiskt gjort. Här finns en tydlig framstegstanke om att vi/samhället 
går mot en allt högre grad av kunnande och med det höjt välstånd, förmodar jag. I det 
sociokulturella perspektivet finner vi en bred syn på lärande där inte ämnena automatisk står i 
centrum. Där hamnar istället hela människan som lär tillsammans med andra för att kunna samagera 
funktionellt i olika situationer. Jag menar att det sociokulturella perspektivet öppnar för en syn på 
utbildning där utveckling av människors förtrogenhetskunskap, förmågor som t.ex. 
dialogkompetens osv., kan ses som viktiga komplement till rena ämneskunskaper. 

Verksamhetsteori och kulturhistorisk teori 
Verksamhetsteorin och det sociokulturella perspektivet går båda idémässigt tillbaka på den 
kulturhistoriska teorin med förgrundsgestalter som de ryska forskarna Vygotskij, Luria och 
Leontiev. Medan Det sociokulturella perspektivet tämligen ensidigt knyter an till lärande behandlar 
Verksamhetsteorin ”hela” fältet av socialvetenskaplig forskning, inklusive lärande. Det förstnämnda 
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anger ett perspektiv att se på fenomenet lärande medan det senare innehåller tämligen raffinerade 
perspektiv eller tolkningsmodeller för att se på tillvaron, men också mer eller mindre direkta 
metoder att vinna ny kunskap om den.  

Praktiker tvingas genom sina verksamheter, till skillnad från teoretiker, att bli något av eklektiker. 
Problemet är att det är svårt att avgöra om olika teorier verkligen är kompatibla. Svarande mot det 
innehåller Verksamhetsteorin ett fysiologiskt, psykologiskt, filosofiskt och sociologiskt 
utvecklingsperspektiv på människan som används som ansats vid ny teorigenerering.29 Den enskilda 
människans (eller gruppen av människors) plats i historien samt hennes (deras) ofta unika 
deltagande i olika verksamheter bildar utgångspunkt i själva förståelsearbetet. Exempel på 
verksamheter är arbete, fritid, familj osv. På ett metaplan kan verksamhetsteorin jämföras med 
historiematerialismens allomfattande karaktär, vilken teorin också är tämligen nära besläktad med.  

Jag bygger min framställning av verksamhetsteorin främst på Knutagårds (2003) introduktion i 
ämnet, men refererar här och var till en del andra texter. Teorin är tämligen omfångsrik och det 
urval jag gör baseras på min bedömning av den relevans idéerna har för drivhusmodellen. I 
sammanhang av det som kan ses som verksamhetsteorins allmängods undviker jag att göra direkta 
referenser. I denna komprimerade framställning skulle annars varje rad behöva en referens. 
Utbildningspsykologen Yrjö Engeström (1987, 1990) har utvecklat verksamhetsteorin i ett spår som 
kallas Activity Theory där han behandlar ett lärande som han kallar för expansivt lärande, vilket är 
analogt med Ellströms utvecklingsinriktade lärande. Teorin om det expansiva lärandet innehåller en 
utveckling av Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen. Detta spår kommer jag att 
redogöra för. Verksamhetsteorins nära släktskap med det sociokulturella perspektivet leder till vissa 
omtag. Samtidigt utelämnar jag vissa delar som jag redan på ett mer uttömmande sätt behandlat i 
anslutning till det sociokulturella perspektivet och där jag tydligt refererat till verksamhetsteorin.  

Jag vill påstå att verksamhetsteorin säger något universellt om människans villkor i tillvaron, 
hennes tänkande, och det sätt som hon deltar i samhället genom sina verksamheter. 
Verksamhetsteorin lär mig något om hur och varför människor utvecklar kompetens. Den säger 
alltså något allmänt om hur människors motiv och motivation. Dessa kunskaper är angelägna vid 
utformningen av ett pedagogiskt koncept/modell som drivhusmodellen. Verksamhetsteorins mer 
praktiska epistemologiska perspektiv, hur vi t.ex. vinner vetenskaplig kunskap om något, lämnar jag 
dock mer eller mindre där hän. Denna uppsats är inte att betrakta som en verksamhetsteoretisk 
studie.

Verksamhetsteorin (och den kulturhistoriska teorin) har en tämligen dramatisk historia i skuggan av 
sovjetrepublikens uppgång och fall. Flera tidiga projekt motarbetades eller avbröts abrupt av den 
regerande makten. Flera centrala texter censurerades och sattes i karantän i sovjetrepublikens arkiv. 
De föll därigenom i flera decenniers lång glömska. Detta var naturligtvis till nackdel för 
teorispridning och teoriutveckling. Samtidigt innebar sovjetrepublikens snabba modernisering (och 
likriktning) en unik möjlighet att empiriskt studera sambandet mellan människans tänkande och 
hennes verksamheter i ett extremt dynamiska förlopp. Teorins historiska utveckling faller dock 
utanför fokus i denna studie. Framställningens stringens och kontextuella känslighet får därmed 
vika för det funktionella intresset. Tankarna som presenteras bör ses som ett potpurri på 
verksamhetsteori och kulturhistorisk teori. 

Verksamhet – internalisering och socialisering 
Nåväl, grundbegreppet inom verksamhetsteori är verksamhet. Bakgrunden är ett tillbakavisande 
dels av teorier om människan där hon beskrivs som en produkt av sin natur, dels av teorier om 
människan som en produkt av samhället. Verksamhetsteoretikern skjuter också åt sidan de teorier 
som utgör en kombination av den inre och yttre förklaringsmodellen. Istället fokuseras 

29 Det är inte helt sant. Norska verksamhetsteoretiker har t.ex. lyft in Alfred Schütz teorier i efterhand.  



31

spänningsfältet mellan individ och samhälle vilket utgörs av samhälleliga kollektiva verksamheter 
(vilket innefattar individuella verksamheter). Internalisering och socialisering är centrala begrepp 
som används för att förstå det dialektiska samspelet mellan individ och samhälle. 
Verksamhetsteorin vänder sig mot dualismen mellan kropp och själ. Knutagård (2003) skriver: 

”Vygotskij visar istället på hur omgivningen där människan lever blir införlivad, 
internaliserad in i människan och genom det formas och styrs det psykiska livet av den 
materiella världen” (s. 77) 

Knutagård (2003) uttrycker socialiseringen som:  

”…från individens barndom träder hon eller han in i olika sociala system genom sin 
egen verksamhet. Efterhand knyter individen an till samhällets olika delsystem och på 
så sätt träder individen gradvis in i det övergripande samhället. Således blir 
socialisationsprocessen till syende och sist alltid en fråga om förhållandet mellan 
individ och samhälle.” (s. 80)  

Samhället kan endast bestämmas utifrån individen och vise versa. De är vad de är i kraft av 
varandra. Människan uppfattas som ett ständigt handlande subjekt, vars handlingar alltid är riktade 
mot ett objekt. Objektet kan vara ett ting, men också en annan människa. I det senare fallet talar 
man då om objektifierat subjekt. Det är genom sina handlingar och verksamheter som en människa 
kan beskrivas. Genom de val och handlingar som vi gör bestäms vår utveckling. Samtidigt är vi 
genom den dialektiska processen mellan individ och samhälle medbestämmande av andra 
människors utveckling. Vårt handlingsutrymme bestäms alltså dels av oss själva men också av 
andra.

Människans handling befinner sig i en nutid som utgör skärningspunkten mellan dåtid och framtid. 
Punkten beskrivs också genom att handlingen sker i en verksamhet som skär mellan individ och 
samhälle. Verksamhetsteoretikerna kallar skärningspunkten för socialpsykologisk tid, och det är där 
en människa befinner sig.  

Förmedlad handling –Vygotskijs modell 
Vygotskij införde ett dialektiskt synsätt mellan människans yttre verksamhet och hennes inre 
funktioner. I ett kulturellt högtstående samhälle präglas verksamheterna av en tämligen konsekvent 
användning av artefakter (konstruerade verktyg). Detta medför att artefakterna har en central roll i 
vidareförmedlingen av den mänskliga kulturen. Den viktigaste artefakten är språket. Bland 
artefakterna möter vi de som kallas mediatorer, dvs. har förmågan att mediera kunskap, som jag 
tagit upp i det sociokulturella perspektivet. I Vygotskijs klassiska näsduksexempel knyter en person 
en näsduk runt sitt finger för att komma ihåg något. Personen placerar alltså en del av sitt minne 
utanför sig själv. Exemplet syftar till att belysa att människans högre mentala funktioner ger henne 
möjlighet att minnas genom att använda symboler (som fungerar som mediatorer). Vygotsij 
använder nyckelbegreppet förmedlad handling. Modellen av detta begrepp beskrivs vanligen som 
en triangel, där hörnen utgörs av subjekt, objekt respektive förmedlad artefakt. Se figur 3.2 på nästa 
sida. Handlingen har en riktning från subjekt mot objekt. 
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Figur 3.2 Vygotskijs modell av förmedlad handling 

Jag tar ett enkelt exempel för att kasta ljus över modellen: Min dotter Elin som befinner sig i 
hemmet undrar över när jag ska komma hem från jobbet. Hon har ett motiv att handla. Hon lyfter 
därför telefonluren, slår numret till mitt jobb och ställer mig frågan; när kommer du hem? Varvid 
jag svarar att jag kommer snart. I situationen kan Elin, enligt modellen, ses som ett handlande 
subjekt, jag som ett objektifierat subjekt, samt telefonen och språket som de förmedlande 
artefakterna. Om jag nu tar ett eget initiativ genom att t.ex. fråga Elin om hon vill följa med och 
bada efter middagen, så kan jag ses som subjekt och Elin som objektifierat objekt. Denna 
förskjutning som ständigt äger rum i modellen mellan dess knutar (noder) kallas knutarbete.
Modellen anses visa att all kommunikation mellan människor sker via artefakter. 

Activity theory – Engeströms modell  
År 1987 presenterade Engeström (1987) sin avhandling Learning by expanding: An activity-
theoretical approach to development research. Det utgjorde startskottet för teorigrenen Activity 
Theory som redan vunnit stort inflytande inom verksamhetsteorin.30 Den används bland annat av för 
att förstå hur organisationer fungerar. I toppen av Engeströms utvecklade modell (se figur 3.3) 
finner vi Vygotskijs triangel över förmedlad handling, dvs. subjekt-artefakt-objekt. Han bygger 
vidare på Vygotskijs idéer med vad han kallar andra generationens kulturhistoriska 
verksamhetsteori, där bidraget främst kommer från Leontiev som fokuserade det individuella i 
relation till det kollektiva. Enligt Leontiv präglas detta förhållande av arbetsdelning. Som jag varit 
inne på delade Leontiev upp verksamheterna i handlingar och operationer, vilka har olika 
funktionalitet. Engeström menar att vi nu är inne på den tredje generationens verksamhetsteori. Den 
präglas av en syntes av Vygotskijs och Leontivs analyser. Under Vygotskijs del av triangeln inför 
Engeström begreppen regler, gemenskap och arbetsdelning.             

30 Se t.ex. Berthel Sutters (2002) avhandling: Instruction by heart: Activity-theoretical studies of learning and 
development in coronary clinical work. 
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Figur 3.3 Engestöms modell 

För att t.ex. förstå en persons, eller en grupps, handlingar kan man sätta in dem i modellen.31 Antag 
att vi vill analysera drivhusmodellen, utifrån ett handledarperspektiv. Drivhusen syftar till att 
integrera universitetets tre uppgifter. För att förenkla begränsar vi oss till undervisning och 
relationen handledare och en viss student (trots att det rör sig om ett tvärfunktionellt projekt). 
Handledaren är subjekt, studenten objekt. Handledaren vill att studenten ska uppnå kursmålen. 
Subjektet agerar gentemot objektet på olika sätt. Han agerar genom att diskutera rolluppgifter, 
stimulera användningen av förmedlande artefakter som gruppmöten, virtuella projektplattformar 
osv. Subjektets gemenskap utgörs av kollegor på avdelningen där han är anställd, meddoktorander i 
forskarskolan, andra forskare/lärare i drivhuset, studenter i drivhuset (i vissa avseenden) m.fl. 
Arbetsfördelningen beskriver ansvar och makt som kopplar till de medarbetare som har något med 
verksamheten att göra från rektor ned till studenterna. Slutligen finns det regler som påverkar 
arbetstider, hur examinationen ska genomföras osv.  

En aktuella fråg inom den verksamhetsteoretiska diskursen är hur ovanstående modell kan hjälpa 
till att förstå begrepp som dialog, kulturell mångfald osv. Engeström menar att man då som 
grundläggande modell måste ha två interagerande system. Under nuvarande omständigheter finner 
jag det inte möjligt att söka en helhetsförståelse av drivhusmodellen med Engeströms modell. Det 
skulle behövas en mängd interagerande system. Jag bedömer att en renlärig användning av ett 
verksamhetsteoretiskt perspektiv, särskilt i Engeströms form, skulle innebär vissa intellektuella 
låsningar. Det är tillåtet att vara eklektiker men kravet är att teorierna är kompatibla. Det är ett krav 
som gör att man kanske missar att göra viktiga associationer kring ett fenomen, därför att det inte 
passar in i modellen.  

Den närmaste utvecklingszonen 
I Vygotskijs tankevärld ses den mänskliga utvecklingen som ett resultat av tänkande och språk. Där 
språket är ”båten” som för tänkandet fram och åter mellan människor vid kommunikation. 
Tänkandet utvecklas genom språket och kommer tillstånd genom detsamma. Tänkande och språk 
ses som två sidor av samma mynt och kan därför inte studeras var för sig. Det yttre talet sker genom 
att tanken materialiseras i ord (språk), medan det inre talet sker genom att orden (språket) 
sublimeras i tankar. Språklig utveckling sker i en historisk och kulturell kontext förbunden med 
verksamhet. Genom att den enskilde lär sig språket lär denne sig också verksamheten. Artefakten 
förmedlar verksamheten. Vygotskij menar att talet ledsagar, dominerar och bestämmer 
handlingarnas inriktning. Är talet begränsat är handlingsalternativen det också. 

31 Knutagård exemplifierar med ett exempel från undervisning. Jag har justerat det för att omfatta drivhusmodellen.   
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Språkets funktion är att bli kommunikation. Ordens betydelse är det viktiga. Vygotskij menar att 
barnet strukturer sina handlingar genom språket. Små barn talar ofta rakt ut i monologer32. Detta 
övergår efterhand enligt Vygotskij i ett inre tal. Redan tidigt är barnets språk intellektuellt och 
hennes tankar språkliga. Den språkliga utvecklingen går från helhet till delar. När ett mycket litet 
barn ropar pappa, pappa! så kanske barnet i själva verket menar: Pappa kom till mig, jag vill ha 
napp! Efterhand lär barnet sig att uttrycka sig alltmer fullständigt. Språket är dock till sin yttre form 
uppbyggt från delen till helheten. Ord bildar satser, som bildar meningar, som bildar stycken osv. 
Ska man förstå vad någon säger är det mycket komplicerat. Det är otillräckligt att förstå hennes ord, 
man måste också förstå tanken och dess motiv. Vygotskij drar slutsatsen att människor från olika 
språkliga kulturer tänker helt olika. Han planerade tillsammans med Luria en omfattande empirisk 
studie för att prövade den kulturhistoriska teorin. Studien genomfördes i början av 1930-talet av 
Luria. Undersökningen avsåg att ta reda på hur tänkandet skilde sig åt mellan människor med olika 
levnadshistoria. Luria jämförde t.ex. tänkandet hos analfabeter i avlägsna byar, med tänkandet hos 
människor som mer aktivt deltagit i det moderna samhället. Logiskt tänkande och problemlösning 
visade sig skilja på ett markant sätt. Intelligens betraktas inom denna teoribildning därmed inte som 
något medfött som växer fram i människan inifrån. Alltså är t.ex. den kommunikation som sker i 
skolans värld helt avgörande för den unga människans förmåga att tänka. I polemik mot samtida 
teorier om att barnet genomgår en intellektuell mognad som till övervägande del bestäms av hennes 
biologiska utveckling skriver Vygotskij (1978): 

”…the zone of proximal development. It is the distance between the actual development 
level as determined by independent problem solving and the level of potential 
development as determined through problem solving under adult guidance or in 
collaboration with more capable peers.” 

Vi möter här Vygotskijs idé om den närmaste utvecklinszonen (proxymala utvecklingszonen). Den 
lärande befinner sig på en nivå som har med hennes levda historia att göra. Nivån är i princip 
frikopplad från hennes ålder. Genom viss insikt i den lärandes historia och nuvarande kunskapsnivå 
kan de i omgivningen med högre kunskap hjälpa den lärande att tillryggalägga den sträcka som 
motsvaras av den närmaste utvecklingszonen. Idén bryter alltså tydligt med t.ex. Piagets stadieteori, 
där abstrakt tänkande i normalfallet inte är möjligt förrän den biologiska mognaden för hjärnan nått 
en viss nivå. Vygotskij kännetecknar bra undervisning som att den aktiverar närmaste 
utvecklingszoner hos den lärande, vilket sätter igång en mängd inre lärprocesser. Vygotskij menar 
att det är väsentligt att pedagogen träffar rätt angående nivån där den lärande befinner sig och kan 
agera självständigt respektive den nivå som är inom räckhåll med handledning. Christer Stensmo33

menar att den lärande när denne uppnått den övre nivån, reflekterar över sin utveckling och att 
aktiviteten därigenom blir internaliserad. Därigenom inses den nya undre gränsen. Så tror inte jag 
att det går till. Jag tror inte att människor automatiskt reflekterar över hur och varför ett nytt 
tillvägagångssätt fungerar bättre än ett tidigare. Jag stödja min tanke på Dreyfus & Dreyfus (1986), 
att den som utvecklas från novis till expert i normalfallet går mot en ökning av andelen tyst kunskap 
i sin kompetens. Det tyder på att explicit reflektion inte sker automatiskt. Däremot finner jag det 
både önskvärt och möjligt att stimulera fram ett lärande som ser ut på det sätt som Stensmo 
beskriver det. Man inför då nytt handlingsmönster som i sig är att betrakta som en slags artefakt. 
Dess överlevnad hänger på om den är tillräckligt behövd. Jag menar, som sagt, att den stumme 
experten bör få problem att lära tillsammans med de som besitter annan kompetens. Behovet står 
således att finna i samhällets och individens efterfrågan på ett dialogbaserat lärande. Tänkande är så 
flexibelt att jag tror att modellen kan implementeras i den självstyrda form, som Stensmo antyder. 

Engeström (1990) gör drygt ett halvt sekel efter Vygotskijs definition av den närmaste 
utvecklingszonen följande definition: 

32 Piaget kallar detta tal för egocentriskt tal. Han förklarar dock dess funktion på ett annat sätt. 
33 Enligt Knutagård (2003) 
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”Den närmaste utvecklingszonen är ett område av intensiv förändring mellan 
individuella handlingar och en samhälleligt mer avancerad kollektiv verksamhet, som 
har producerats samfällt som lösning på motsättningar i den aktuella verksamheten.” 
(s.20)

Jag gör följande reflektion: Engeströms definition sträcker sig medvetet utanför skolans värld. 
Den griper på ett medvetet sätt in i Vygotskijs definition. Han utökar dock teorin genom att i 
princip likställa tänkande och handling. Den samfällda produktionen syftar på individens och 
kollektivets sammanflätade historia, som produceras och reproduceras i pågående 
verksamheter. Problemen som producerar handlingsmotiv äger vi tillsammans. Det är den 
gemensamma handlingen som är den mest avancerade, och det är framförallt av den vi bör 
lära.  

Individens repertoar av handlingsalternativ bestäms av det inre tal som en människa lyckats 
internaliserat genom sin levnad. Talet har jämte en reflekterande funktion syftet att planera 
handling. Människan träder genom sin egen verksamhet dagligen in i olika 
verksamhetssystem. Detta ger upphov till en socialisation som sker genom vår individuella 
historia. Samtidigt sker en socialisation genom att vi på olika sätt tar del av mänskighetens 
historia. Genom att samhället är en del av individen blir dess kravstrukturer styrande för 
vilken kompetens som individen utvecklar för sin överlevnad. 

Vygotskij ser alltså tänkande och språk som två sidor av samma mynt. När det gäller språket skiljer 
Vygotskij mellan spontana begrepp och vetenskapliga begrepp. Vygotskij (1934/2001) skriver att:  

”…barnets begrepp utvecklas nerifrån och upp, från mer elementära och lägre 
egenskaper till högre, medan de vetenskapliga begreppen utvecklas uppifrån och ner – 
från mer komplicerade till mer elementära och lägre…Den första framväxten av ett 
spontant begrepp är vanligen förbunden med att barnet stöter på föremål…som 
samtidigt förklaras av de vuxna. Och först genom en långdragen utveckling…kommer 
barnet fram till att utföra abstrakta operationer med det…Framväxten av ett 
vetenskapligt begrepp börjar…med ett förmedlat förhållande till objektet…De 
vetenskapliga begreppens utveckling startar inom sfären för medvetandegörande och 
villkorlighet och fortsätter sin tillväxt neråt, till personliga erfarenhetens och 
konkretionens sfär. De spontana begreppens utveckling startar inom konkretionens och 
empirins sfär och fortsätter sedan i riktning mot begreppens högre egenskaper – mot 
medvetandegörande och villkorlighet. Det samband som dessa två motsatta 
utvecklingslinjer uppvisar är utan tvekan ett samband mellan den närmaste 
utvecklingszonen och den aktuella utvecklingsnivån.” (sid. 348-350) 

Här beskriver Vygotskij den närmaste utvecklingszonen, med fokus på begreppsbildning. 
Utvecklingsnivån är den nivå som en lärande befinner sig på. Med hjälp av en mer kunnig person 
som utmanar den lärandes vardagstänkande (spontana begreppsvärld) har den lärande möjlighet att i 
kunskapshänseende tillryggalägga den sträcka som utgörs av den närmaste zonen. Vygotskij finner 
att dynamiken i lärprocess där begreppen ingår står att finna i begreppens motsatta 
objektsriktningar. Alltså behövs båda sortens begrepp, enligt Vygotskij. Jag konstaterar att 
Vygotskij här tangerar den uppgift som den senare uppkomna variationsteoretiska diskursens ger 
pedagogerna. Vi bör dock ha i minnet Vygotskijs betoning på betydelsen av den enskildes historia 
och relation till samhället, som går via hennes verksamheter.  

Vygotskij gör en distinktion mellan talspråk och skriftspråk. Utvecklingen av ett skriftspråk är 
väsentligt för utvecklingen av högre mentala funktioner, därför att det kräver en högre 
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abstraktionsnivå än talspråk. Det beror på att användaren av skriftspråket saknar möjlighet till 
ögonkontakt och andra kroppsliga uttrycksmedel i relationen till den tilltalade. Dessa måste ersättas 
(abstraheras fram) genom användning av tecken/symboler. 

Den närmaste utvecklingszonen används i ett pedagogiskt koncept som kallas den Femte
dimensionen (5D). I lärmiljön möts barn, studenter, lärare, forskare i ett ömsesidigt lärande. 
Michael Cole startade den första verksamheten 1986 i San Diego. I Sverige introducerades 
modellen vid Blekinge tekniska Högskola, campus Soft Center, i Ronneby år 1997 av psykologen 
Berthel Sutter. 5D framhålls som en förening av högskolans tre uppgifter, undervisning, forskning 
och samverkan. 

Fantasin 
Vygotskij skiljer på återskapande och nyskapande handlingar. Dessa befinner sig i ett dialektiskt 
förhållande där behovet av de nyskapande föds ur en önskan till anpassning. Genom de 
återskapande handlingarna anpassar sig människan till världen. Därigenom vinner hon erfarenhet 
om verkligheten som lagras i hennes minne. Hon minns samtidigt sina handlingsmönster så att hon 
kan upprepa handlingen. De nyskapande handlingarna förändrar nutiden och leder oss in i 
framtiden. De tar sin utgångspunkt i fantasin genom att den kan tillägna sig framtiden. Fantasins 
byggstenar är gjorda erfarenheter om verkligheten. Logiken är följande: desto fler byggstenar desto 
rikare fantasi. Människan kan med dessa som bas föreställa sig saker eller situationer som hon 
aldrig sett eller upplevt. Fantasin korresponderar förutom verkligheten med känslorna. Genom en 
lukt, en melodi kan man omedelbart återuppleva vissa känslor.  

Fantasins sträckning från nutid till framtid motsvarar den närmaste zonen. Spänningen mellan den 
egna kompetensen och omgivningens krav är en viktig drivkraft. En helt anpassad människa har 
inget behov av en skapande kreativ fantasi. Vygotskij (1995) skriver: 

”Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin; att 
orientera sig i framtidens värld och skapa ett beteende som grundar sig på denna framtid 
och utgår från den är den allra viktigaste funktionen hos fantasin. Och i den mån det 
pedagogiska arbetets viktigaste uppgift är att styra skolbarnets beteende så att barnet 
förbereder sig för denna framtid, är en utveckling och övning av barnets fantasi en av de 
viktigaste krafterna i processen att förverkliga detta mål.” (s. 100)   

Vygotskijs tankar om återskapande och nyskapande handlingar, respektive anpassning och fantasi 
finner jag tämligen analoga med Ellströms (1992, 1996) resonemang kring anpassningsinriktat 
respektive utvecklingsinriktat lärande.  

Verksamheter 
Fantasins byggstenar utgår från gjorda erfarenheter. Innehållet i dem beror av vilka verksamheter 
som personen knutit an till. Inom verksamhetsteorin skiljer man mellan nödvändiga verksamheter, 
som individen är tvungen att utföra för att täcka grundläggande behov, och fria verksamheter, som 
individen valt själv. De senare är mål i sig själva. Att arbeta gör kanske de flesta för att försörja sig. 
Det är alltså en nödvändig verksamhet. De som spelar i ett band, gör det oftast för att de tycker att 
det är roligt. Det är alltså en fri verksamhet. Man talar också om dominerande verksamheter. Då 
syftar man inte på hur individen volymmässigt fördelar sin tid 
mellan verksamheter utan vilken verksamhet som upplevs som mest betydelsefull under en viss 
period i livet. Om man vill påverka en person på djupet är det inom denna verksamhet som man har 
störst möjlighet att lyckas. 

En persons verksamhet förändras över tiden. Nya kommer till medan andra försvinner. Ett annat sätt 
att gripa in i en persons utveckling är att hjälpa till att skapa nya verksamheter. Positiva exempel på 
det finns bland vissa unga som begått brott och dömts till samhällstjänst. För en del av dem har den 
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inneburit en vändpunkt i livet genom att de gjort något som de funnit meningsfyllt samtidigt som de 
upptagits i en gemenskap. Om de nya verksamheterna inte är nödvändiga måste de bli ett mål i sig. 
Dessutom måste de upplevas som dominerande om personen ska påverkas på ett djupare sätt.  

Olika verksamheter följer olika logik. Knutagård ger ett bra exempel. Han undersökte tillsammans 
med en kollega sex ungdomar som använde rekreationsdroger. Utan att någon av dem hade tagit 
principiellt avstånd från drogerna så hade de efter två år slutat helt eller trappat ned sin användning. 
Alla hade dock kvar drogerna som ett alternativ. Varför hade drogbeteendet förändrats: Knutagård 
(2003) skriver: 

Samtliga respondenter hade under de två åren förändrat sin livssituation genom att 
komma in i nya verksamheter. De hade flyttat, bytt arbete, flyttat ihop med någon och 
förändrat sin bekantskapskrets med tillhörande fritidsintressen. Dessa nya verksamheter 
hade ställt nya krav, samtidigt som de erbjudit nya möjligheter. På så sätt hade dessa 
nya verksamheter blivit dominerande och användandet av rekretaionsdroger hade fått ge 
vika. Poängen är att verksamheten ”användadet av rekreationsdrogen” inte i sig hade 
förändrats. Därför kan respondenten leva med två motsägande verksamheter, det vill 
säga att båda personlighetsaspekterna är möjliga.” (s. 106) 

Vi kan direkt jämföra med Ramsden (1986) vars forskningsresultat visade att studenters lärstilar var 
mer föränderliga än vad många tidigare trott. Dessa var beroende av undervisningens former och 
ämnets karaktär. Dessutom uppvisade studenter skiftande lärstilar i olika ämnen. Det talar för att 
t.ex. drivhusaktivitet kan få ett stort genomslag även om tidsanvändningen är begränsad till 25% av 
total studietid. 

Behov, motiv och motivation 
Enligt Knutagård menar Hedvig Broch m.fl. (1991)34 att våra behov i huvudsak uppstår genom att 
vi deltar verksamheter. Resultatet av det vi producerar i våra verksamheter föder dessutom nya 
behov. T.ex. har en mediator som bredbandsuppkoppling och medföljande piratkopiering lett till en 
helt ny behovsstruktur hos människor vad gäller konsumtion av musik och film. All media ska nu 
vara gratis och tillgänglig när som helst. Objekten kan delas in i flera underkategorier. Jag ger ett 
exempel: Ett vitalt överlevnadsbehov som törst kan genom en vidareutveckling och differentiering 
(som sker i en eller flera verksamheter) resultera i behovet att dricka Coca-Cola. Ett 
nyfikenhetsbehov kan övergå i att spela kyrkorgel osv. Genom vår fantasi och deltagande i olika 
verksamheter gläntar vi ständigt på dörren till nya behov. 

Behovet är alltid knutet till ett objekt, ett ting, en människa eller ett fantasiobjekt. Ojektet används 
för att tillfredställa behovet. Relationen människa -människa utgör ett specialfall som man beskriver 
som subjekt-subjekt-förhållande mellan båda parterna.  

Närbesläktade med behov är motiv och motivation. Knutagård skriver:  

”Som vi tidigare fastslagit är varje verksamhet uppbyggd på handlingar som är riktade 
mot målet med verksamheten. Behov sätter igång en verksamhet medan motiv ger 
verksamheten mening. Vi kan säga att genom motivet förstår vi verksamheten…Motiv 
ska särskiljas från motivation. Med motivation menas oftast den kraft och rörelse som 
bestämmer riktningen för en person mot ett bestämt mål, i en konkret situation och 
verksamhet. Motiv skapar motivation, som i sin tur skapar motiv.” (s. 117) 

En person kan dock delta i en verksamhet utan att helt dela det motiv som emanerar ur 
verksamheten som helhet. Vid stor avvikelse (och kanske olycklig sådan) leder detta till alienation. 

34 Broch, Hedvig m.fl. (1991) Virksomhetsteorin. Innföring og eksempoler. Oslo: A/S Falken Forlag. 
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Dagligen har vi de senaste 10 – 15 åren i våra medier mött artiklar om etnisk diskriminering, 
misslyckad integration, främlingsfientlighet, politikerförakt osv. Dessa är utryck för alienation i 
samhället. Demokratin som praktisk tillämpning kräver att flertalet delar demokratiska motiv för att 
den ska fungera. I 1930-talets tyskland och i 1990-talets Algeriet upphörde demokratin på 
demokratisk väg. Om alla har helt skilda motiv för att vara i en verksamhet och dessutom inte är 
medveten om de andras motiv så urholkas verksamheten. 

Det mångkulturella samhället ses av många som något väldigt positivt. Ofta betraktas det som den 
moderna demokratins idealbild: alla är olika men alla är lika delaktiga och har samma inflytande. 
Samhällen har sällan mått bra av inavel, varken biologiskt eller kunskapsmässigt. Genom det 
mångkulturella heterogena samhället har vi en mer mångfacetterad erfarenhet att nyttja kollektivt. 
Den kollektiva fantasin, har därigenom en ny möjlighet. Det har sedan länge varit synligt i musik- 
och filmindustri. Detsamma bör gälla för universitet och högskola. Men då krävs det att vi kan ta till 
vara och använda de diversifierade erfarenheterna i kollektiva projekt, alltså i en tvärfunktionell 
kunskapsbildning. Om detta ska vara möjligt måste vi kanske kunna tänka oss verksamheter där 
ingen delar motiv med någon annan. Detta uppfattar jag som en svag punkt i verksamhetsteorin, 
eller något att fundera över. I ett projektbaserat arbetsliv krävs det att alla ska handla mot samma 
effektmål, annars uteblir resultatet. Men måste man handla av samma motiv för att inte riskera att 
bli alienerad? 

En persons motiv är föränderligt under pågående verksamheter. Tänk dig att du lite motvilligt 
hänger med på en fest. Du kanske känner dig tvungen att följa med. Ditt motiv att följa med är 
kanske för att vara god kompis med en vän som inte vill gå ensam. Väl där finner du den du alltid 
letat efter. Ditt motiv att vara där är nu oändligt mycket starkare och du är där för att vinna en 
kärlek, inte för att bekräfta en vänskap. Detta kallas i verksamhetsteorin för motivväxling. Norsk 
verksamhetsteori har lyft in sociologen och fenomenologen Alfred Schütz teorier om motiv. Schütz 
menar att vi bör skilja på för-att-motiv och därför-att-motiv. Det förstnämnda avser att uppnå eller 
undgå något i framtiden, t.ex. att bli astronaut eller att slippa bli astronaut. Motivet präglas av hög 
autonomi. Därför-att-motivet grundar sig på tidigare erfarenheter. Jag associerar motivet med 
följande metafor: ”därför att så här har vi alltid gjort”. Det senare präglas alltså av låg autonomi. 

När man handlar för att tillfredställa ett behov utvecklas känslan som är förknippad med handlingen 
dels samtidigt och dels efteråt.35 Detta innebär en utvärdering av såväl handling som behovsobjekt. 
Knutagård skriver:  

”Det är inte bara andra vi värderar utan även oss själva, närmare bestämt vår 
uppfattning om oss själva. På så sätt upparbetar vi även en känslomässig självbild. Häri 
ligger också hemligheten med förändring mot en positiv känslomässigt laddad självbild 
följd av deltagande i nya och andra verksamheter. Slutligen kan känslor vara knutna till 
vissa situationer eller handlingar. Känslor kan även vara knutna till uppförande och 
sedvänja i den aktuella kulturen”. (s. 125)36

Knutagård fortsätter med en tanke riktad bland annat till skolan: 

”En individ laddar en annan person med positiva känslor beroende på om den personen 
kan tillfredställa hennes/hans behov eller användas i förbindelse med hans/hennes 
behovstillfredställelse. Det är ett ömsesidigt behovstillfredställande, något som ibland 
glöms i utbildning, socialt arbete och andra människovårdande arbeten.” (s. 126) 

35 Knutagård refererar här till Hammerlins och Larsens (1999) Menneskesyn i teorier om mennesket. Århus: Klim. 
36 Knutagård bygger stycket på Pär Nygren (1999) Utvikling og kvalitet i psykosocialt arbeid. Oslo: Ad Notam 
Gylendal.  
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Expansivt lärande 
Engeström (1987) delar i sin avhandling, Learning by expanding (Expansivt lärande: direkt 
översättning till svenska), in lärande i fyra kvalitativt skilda nivåer. Dessa nivåer anger under vilka 
förutsättningar som lärande kan ske i en situation. Nivåerna urskiljs genom att betrakta de 
frihetsgrader som präglar individens/gruppens handlingsutrymme.37 Jag använder de översättningar 
till svenska av Engeströms begrepp som genomförs av Ellström (1992). I-II betraktas som en lägre 
ordningens och III som en högre ordningens lärande. Nedan har jag ställt upp modellen med 
kompletterande exempel som anknyter till skolpraxis: 

I. Vid den lägsta nivån - Reproduktivt lärande, är uppgift/mål, metod och resultat givet på förhand. 
Ett exempel är studenter som i sin lärprocess strikt följer en traditionell lärobok i matematik. De blir 
anvisade vissa övningsuppgifter av läraren. Dessa löses med metodhjälp av bokens typexempel, 
som ligger mycket nära angivna övningsuppgifter. När den lärande löst en övningsuppgift 
kontrollerar han/hon svaret med facit, där varje uppgift endast har ett möjligt svar. 

IIa. Vid den näst lägsta nivån –Produktivt lärande (regelstyrt), är uppgift/mål och metod givna 
medan resultatet ej är givet. Ett exempel på det är ovanstående exempel med den förändring att facit 
ej existerar. Studenterna måste själva värdera sitt resultat. 

IIb. Vid näst högsta nivån – Produktivt lärande (målstyrt), är endast uppgift/mål givet. Ett exempel 
är studenter som arbetar med så kallade öppna frågor som är fördefinierade. Det kan handla om ett 
projektarbete. Resultatet är beroende på vilken metod som används. Oftast existerar inget ”rätt” svar 
i absolut bemärkelse. Process och resultat och kan vara av varierande kvalitet. Studenterna värderar 
själva.

III. Vid högsta nivån – Kreativt lärande (Engeström kallar det Learning by expanding/Expansivt 
lärande38), är varken uppgift/mål, metod eller resultat givna. Denna form av lärande möter vi 
tämligen sällan inom den formella utbildningen. Den framträder dock emellanåt i arbetslivet, vid 
vissa speciella situationer. Detta lärande sker i situationer där de lärande själva (ensamma eller i 
grupp) på ett autonomt sätt formulerar mål och uppgifter att lösa, självständigt urskiljer relevanta 
problem, diagnostiserar dem, identifierar metoder att lösa dem med samt slutligen på ett självstyrt 
sätt värderar resultatet.  

Alternativt måste man för att kringgå eventuella blockeringar överskrida situationens yttre ramar 
genom att förändra dess villkor. Jag tar ett exempel från drivhusverksamheten. Under våren 
genomfördes ett vintersportsorienterat drivhusprojekt som gick under namnet ”På glid”. 
Drivhushandledarna hade före projektstart formulerat projektets målsättning som att lyckas realisera 
en reduktion av friktion mellan skida och snö. Projektuppgiften beskrevs som att studenterna skulle 
utveckla en ny skidvalla som reducerar friktionen. Målsättning och uppgift var dock inte helt 
fastlåsta utan hade mer karaktären av förslag.  

Under projektets konceptuella fas omformulerade studenterna målet till att förbättra svenska 
skidlandslagets förutsättningar i kommande OS. Istället för att koncentrera resurserna till att lösa det 
på förhand identifierade problemen kring vallning, valde studenterna att fokusera utvecklingen av 
förbättrade skidslipningsmetoder. Detta område identifierades av studenterna som ett tämligen nytt 
fält med dålig täckning av forskning. Dagens metoder för skidslipning baseras nästan uteslutande på 
individuella skidslipares praktiska erfarenhet.  

37 Ellströms definition av handlingsutrymme lyder: ”Med handlingsutrymme avses då de frihetsgrader, som individen 
har vad gäller val och tolkning av uppgifter/mål; metoder för att lösa dessa; samt värderingen av de resultat som 
uppnås.” Denna definition tycks (det framgår inte tydligt) komma från Engeström (1987).  
38 Knut Illeris (2001) genomför översättningen till expansivt lärande. Det sker dock via en översättning till danska, 
sedan till svenska.  
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Inom projektet hade/har man behov av att kunna hantera avancerad teknisk utrustning (som t.ex. 
elektronmikroskåp), vidare hade/har man behov av att nyttja fördjupad kompetens inom 
materialteknik, kemiteknik, experimentell metod m.fl. områden. Studenterna insåg att relevant 
kompetens saknades i gruppen samt att det inte räckte att endast kommunicera med sådan. 
Studenternas bedömning vara att nya kompetenser måste knytas till projektet om måluppfyllelse 
skall kunna nås. Därför blev det logiskt att se över vad man kunde göra åt projektets yttre ramar. 
Följande frågor är ett axplock av de frågor som studenterna kom att ägna sig åt att lösa: Vem/vilka 
ska vi samarbeta med? Hur kan ny personal rekryteras till projektet? Vilket tekniskt, ekonomiskt 
eller forskningsmässigt arbete kan genomföras nu som en plattform för kommande faser i projektet? 
Hur ska ett lärande komma till stånd mellan projektets nuvarande besättning och dess kommande? 
Vilka arbetsmetoder skall användas? osv. Dessa frågor följer en logik som varken arenaledning eller 
drivhusansvariga hade förutsett. De följer en logik som går ut på måluppfyllelse genom att 
överskrida situationen. Endast första fasen av projektet är avslutad. Den projekt- och 
deltagarutvärdering som sker med jämna mellanrum stöds av drivhusets handledare samt av 
arenaknuten personal utanför drivhuset. En helt självstyrd process kommer vi inte att se inom den 
formella utbildningen. All utbildning är i någon mån planerad, annars bör vi tala om informellt 
lärande (spontant lärande: annan beteckning för samma). Projektet är ett exempel på lärande som 
befinner mellan IIb och III, men närmast det sistnämnda. 

Ellströms anpassningsinriktade lärande för samman de tre lägre nivåerna som anpassningsinriktat 
lärande. Den högsta nivån är synonym med utvecklingsinriktat lärande.  

Knut Illeris (2001) förklarar Engeströms teoriutveckling av det Expansiva lärandet med att 
Engeström gör en tolkning, utveckling och konkretisering av Batesons teori om lärande och 
dubbelbindning. Resultatet kombineras med en problematisering och omformulering av Vygotskijs 
begrepp om den närmaste utvecklingszonen. Omformuleringen bygger Engeström på Griffin och 
Cole. Engeström menar att man måste överge fokuseringen vid att lära sig det som redan är 
utvecklat. Vi måste inse att lärande handlar om skapande processer. Zonen måste bli ett rum för 
kreativitet. Engeström ansluter sig till Griffin och Cole definition av utvecklingszonen. Jag citerar 
G&C:s (1984) Current Activity for the future via Illeris (2001): 

”Vuxnas visdom utgör ingen entydig bestämning av barns utveckling. Social 
organisation och styrande verksamheter skapar ett rum där barnet kan utveckla nya, 
kreativa analyser…En zon för den närmaste utvecklingen är en dialog mellan barnet och 
dess framtid, inte en dialog mellan barnet och den vuxnas förflutna.”(s.52) 

I kapitel Olika aspekter på kunskap skrev jag följande om Batesons modell med lärandenivåer: ”En 
övergång mellan två nivåer kräver överskridande av de ofta dolda premisser som karaktäriserar den 
undre kategorins lärande, innan individen kan gå till den högre nivån. Ellström jämför med Argyris 
och Schöns single-loop och double-loop learning”. Illeris (2001) förklarar Batesons teori om 
dubbelbindning som att alla vägar i en problematisk situation är blockerade. Enda sättet att lösa den, 
utan flykt, är att ifrågasätta hela situationen och bemästra dess yttre ramar. Problemets innebörd och 
logik ifrågasätts, även varför det ska lösas, hur det uppstått, vem som formulerat, hur det är 
formulerat, samt vem som tjänar på det. Av omgivningen uppfattas detta beteende ofta som 
undergrävande39. Engeström (1987) skriver: 

“In Learning III (ansluter till Batesons nivåer och motsvarar expansivt lärande), the 
subject becomes conscious and gains an imaginative and thus potentially also practical 
mastery of whole systems of activity in terms of the past, the present and the future. 

39 Bygger på en formulering av Engeström från 1998 som Ellström (2001,54) citerar.  
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Individual manifestations of Learning III are commonly called “personal crises”, 
“breaking way”, “turning points” or “moments of revolution.” (s.153)  

Nivåerna 1- III är kvalitativt skilda, men de förutsätter varandras existens. Engeström (1987) 
skriver:  

“Learning III represent what is often referred to as development. However, this kind of 
categorization is misleading. Learning I and Learning II are always embedded, in an 
altered form, in Learning III…In other words, productive experimentation of type IIb is 
a necessary precondition for the fruitful resolution of double binds. Expansive non-
pathological breaking out40 of the context of double-bind requires certain sophisticated 
learning actions, typical to the research-like reflective model building and testing of 
Learning IIb. In the school context, this implies that pupils questioning the relevance of 
school learning and seeking wider contexts of life activities will benefit from acquiring 
and applying actions of learning IIb. However, this is only a stepping stone toward 
learning activity, or learning III. In learning activity, development itself becomes the 
object of learning.” (s.155) 

Den långsiktiga målsättningen är dock alltid det kontextöverskridande lärandet på nivå III (kreativt 
lärande, eller utvecklingsinriktat lärande: Ellström). Engeström lyfter fram de ”forskningsliknande 
reflekterande modellbyggande och testande” verksamheterna som ett steg på vägen. Genom att 
teorin kan fungera kontextoberoende har vi möjlighet att överskrida situationen/problemet. Om man 
hårdrar det hela en smula, så framstår vetenskapen som det redskap med vilket människan kan 
emancipera sig från nuet och realisera sin fantasi om utveckling (föreställning om framtiden). 
Vetenskapen är medel och utveckling (realisering av fantasi) är mål. Engeströms Expansiva lärande 
rymmer alltså en instrumentell kunskapssyn. 

Sammanfattning av Det sociokulturella perspektivet och Verksamhetsteorin 
Med det sociokulturella perspektivet betraktas all kunskap som situerad. Om den ska förflyttas 
mellan olika verksamheter eller verksamhetssystem uppstår transferproblem. Olika verksamheter 
(och verksamhetsystem) följer olika logiker. Att tänka kan vara en kollektiv handling. Vårt främsta 
verktyg, språket, har utvecklats genom en kollektiv kunskapsbildning. Språket är därmed det 
främsta exemplet på mediering av kunskap, dvs. att människan kan placera kunskap utanför sig 
själv med hjälp av symboler. Ett Annat exempel på mediering är datorverktyg. Ett problem med 
mediering är att kunskap dräneras, blir inaktuell. Fördelen är att människan kan ägna sig åt att bilda 
kunskap om annat. Här har vi en tydlig framstegstanke. Det sociokulturella perspektivet erbjuder 
inte någon ny pedagogik. Genom att perspektivet lyfter fram verksamheten som strukturerande 
resurs och fokuserar handlingens meningssammanhang kan man dock dra vissa slutsatser om 
skolverksamhet. Jag finner t.ex. att en undervisningssituation där teori lyfts fram på ett 
dekontextualiserat sätt är mindre bra. Perspektivet innehåller för närvarande dock ingen 
undervisningsteori. 

Verksamhetsteorin är mer holistisk till sin karaktär och den spänner över ett stort fält av samhälls- 
och socialvetenskaplig teoribildning. Både verksamhetsteorin och Det sociokulturella perspektivet 
går tillbaka på den kulturhistoriska teorin med Vygotskij, Luria och Leontiev som 
förgrundsgestalter. Verksamhetsteorin innehåller ett fysiologiskt, psykologiskt, filosofiskt och 
sociologiskt helhetsperspektiv på människan. Den enskilda människans eller gruppens plats i 
historien bildar utgångspunkt i studier inom verksamhetsteori. Människans eller gruppens historia 
bestäms av hennes deltagande i olika verksamheter. Deltagande sker via aktiv handling. Det är 

40 Med “pathological breaking out” menas att lösa problemet genom att ta till en flyktväg. I Batesons exempel 
förekommer schizofreni som en sjuklig flyktväg. 
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handlingarna som skapar och återskapar verksamheten. Människan betraktas som intentionell och 
hennes handlingar utförs i växelverkan mellan egna motiv och verksamhetens mål. Genom 
deltagande i verksamheter och genom den utveckling som sker på grund av verksamheter förändras 
människans behov och motiv. På samma sätt som motivväxling kan ske i en verksamhet kan 
människors motiv och handlingssätt växla när de byter verksamhet. Knutagård lyfte fram exemplet 
med ungdomar som nyttjade rekreationsdroger. Utan att personligheten hos dessa förändrades 
slutade de med drogerna. Verksamhetens logik har därför ett stort inflytande över människors 
handlande. Om en utbildning ska ge en påverkan som sträcker sig in i yrkeslivet måste vi ge 
studenterna en förmåga att urskilja utgångspunkter för handling som har med verksamhet att göra. 
Vi måste ge dem en förmåga att kritsikt kunna reflektera kring dessa utgångspunkter om de ska ha 
en möjlighet att bryta och byta rutiner.  

När människan socialiseras, träder in och aktiverar sig i verksamheter, sker en internalisering av 
verksamheten i henne. Enligt verksamhetsteorin är människan ett subjekt som söker 
behovstillfredställelse via ett objekt. Mellan människan och objektet finns alltid en förmedlande 
artefakt (Vygotskijs modell). I sammanhang av verksamheter kan man som Engeström framhåller 
urskilja betydelsen av följande tre faktorer: regler, gemenskap och arbetsdelning. För att förstå en 
enskild människas (eller en grupps) handling menar jag att man kan se till verksamhetens logik, 
faktorer som bestämmer och påverkar situationen samt den egna funktionen (roll och/eller grupp) i 
relation till varandra. Man bör dock samtidigt ställa dessa i relation till kunskapsaspekterna: 
påståendekunskap, förtrogenhetskunskap, omdöme samt förmåga. Jag utvecklar detta resonemang i 
kapitel Lärprocess enligt drivhusmodell. 

I reaktion mot att människan skulle vara styrd av sin biologiska utveckling har Vygotskij utvecklat 
en teori om närmaste utvecklingszonen. Den beskriver skillnaden mellan aktuell nivå och den nivån 
som en lärande kan nå med påverkan av mer kompetenta individer eller kollektiv. Med fantasins 
hjälp är den lärande inte uteslutande hänvisad till att nå en utvecklingsnivå som motsvarar 
omgivningens kunskap. Hon kan utvecklas och överskrida situationer, roller och verksamheter. 

Engeström delar in lärande efter fyra kvalitativt skilda nivåer: 1) reproduktivt lärande (uppgift/mål, 
metod och resultat är givna), 2a) produktivt lärande – regelstyrt (uppgift/mål och metod givna men 
ej resultat) 2b) produktivt lärande – målstyrt (uppgift/mål givet men ej metod och resultat) 3) 
expansivt lärande (uppgift/mål, metod, resultat och utvärderingsform ej givna. I sammanhang av det 
expansiva lärandet talar Engeström om överskridande av situation och problem. Jag menar att man 
istället måste se till verksamhet, situation och egen funktion i relation till varandra när man ser till 
det expansiva lärandet. Eftersom verksamheten har en logik som påverkar handlingen bör denna tas 
i beaktande. På samma sätt sätter den egna rollen ramar för hur en person agerar. Jag utvecklar detta 
vidare i kapitel Lärprocess enligt drivhusmodell.

3.3 Från bildning till yrkesrelaterad kompetens och kvalifikation
Diskussionen om utbildning har på senare år alltmer kommit att handla om individens utveckling av 
yrkesrelaterade färdigheter, förmågor och kompetens. Dessa kopplas till kvalifikationsmönster som 
vi kan se i arbetslivet. Som en dialektisk motpol till denna strömning finner vi olika 
ämnescentrerade perspektiv med begreppsbildning i fokus. Jag har berör ett exempel på detta 
genom att diskutera variationsteorin41. En annan motpol är det idealistiska perspektivet där 
människans bildning sätts i centrum, dvs. bildningstraditionen. I mer vardagligt hänseende används 
benämningen allmänbildning. Nijhof (1998) tar sin utgångspunkt i en utdöende bildningstradition 
när han förklarar det växande intresset kring kompetens och kvalifikation. Nijhof skriver:  

41 Ämnescentrerade traditioner har starkt inflytande även inom många yrkesutbildningar. Det gäller  t.ex. för utbildning 
till ekonom och civilingenjör. 
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“Humboldt was trying to find an answer on changes in the 19th century society like 
urbanization, industrialization and division of labor, which could lead to a better 
humanistic concept of human life. His vision on general education was induced by the 
fact that “vocational education” was marked by functionalism, it was a pure kind of 
training for work. Humboldt tried to set people free (Nihof is alluding at; free from 
theological and ideological bondage: my comment) in excluding vocational education 
from general or liberal education. Now days, however there is a movement back to 
integration, based on the needs of society and affected by considerations of 
employability, transferability, and flexibility…”(s. 20) 

Framtiden utmålas som ett samhälle: 

”…where complex skills are needed to get and to keep a job, to transfer to other jobs, 
and to take part in society and culture…The basic concept of human capital, that years 
of education in themselves improve a person’s job performance, productivity, was not 
supported in the 70s…, but is still a dominant form of thinking in educational and 
economical theory.“ (s.20)  

Övergången från ett mer traditionellt bildningsperspektiv till ett kompetensbaserat perspektiv 
bedömer jag som giltig även i svenska sammanhang. Trots bildningens nuvarande försvagning 
aktualiseras den fortfarande från tid till annan. Murray (1993) skriver:  

”När vi är trängda, förvirrade eller har behov av att bryta etablerade gränser för vårt 
tänkande har vi en benägenhet att ta till någon etablerad klassiker eller klassisk diskurs. 
Detta mönster går att hitta ideligen – i bildningstankens återkomst i början på 1980-talet 
och nu i lanseringen av de nya läroplanerna för grund och gymnasieskola.” (s.30) 

Det har gått tio år sedan detta skrevs och pendeln är nu åter på väg bort från bildningstraditionen. 
Bildning är ett intressant begrepp och det är svårt att avgöra vad vi är på väg mot om man inte 
utreder vad det är vi lämnar bakom oss. Dessutom påverkar historien utformningen av det nya. 
Varje pendelsvängning ger upphov till en syntes. Jag kommer därför att skissera traditionen i grova 
drag. Historiskt sett har bildning haft en svag ställning inom teknisk utbildning, teknisk forskning 
och ingenjörspraxis.42 Bildningens traditionellt svaga ställning på området innebär inte att bildning 
saknar reell betydelse för yrkesgrupper som relaterar till det tekniska området, tvärtom befinner sig 
dessa grupper i yrkessituationer som ställer höga krav på just (allmän)bildning. Ekonomins ökande 
globalisering och projektifiering43 stärker det behovet. Detta behov återspeglas i läroplaner för 
ingenjörer där utrymmet för icke-tekniska kurser stadigt ökat de senaste decennierna. 

Vad är då bildning? Det vi tänker på idag när vi talar om bildning (och allmänbildning) är kanske 
främst språkliga, litterära, historiska, etiska eller estetiska kunskaper. Bildningens motsatsställning 
till en instrumentell kunskapssyn är inte självklar ur ett historiskt perspektiv. Idéhistorikern Sven-
Eric Liedman (1993) knyter bildningstraditionen till upplysningstidens (och det begynnande 1800-
talets) smältdegel mellan empirism, rationalism och idealism. Filosofen och språkvetaren Wilhelm 
von Humboldt44, 1767-1835, brukar anges som den person som haft störst inflytande på begreppets 

42 Inom diskursen råder, alltsedan sedan världens första ”tekniska högskola”, École polytechnique, såg dagens ljus i 
Paris år 1794, en instrumentell kunskapssyn. Skolans ursprungliga uppgift var att ge en matematisk-naturvetenskaplig 
grund för praktisk verksamhet inom militär och civil statlig tjänst. 
43 Ekonomins ökande projektifiering diskuteras i kapitel 4.1.4 Kunskapsproduktion. 
44 ”Wilhelm von Humboldt, 1767-1835,…gav riktlinjerna för det nyhumanistiska gymnasiet, vars mål var elevernas 
bildning genom studiet av klassiska språk och matematik. Han var också ideologen bakom det nya Berlin-universitetet 
(nu Humboldt-Universität zu Berlin), som grundades 1810. H. står idag som symbol för vitt utbredda ideal om 
undervisningens förening med forskning, lärarnas oberoende och studenternas fria studieval...” Källa: 
Nationalencyklopedin och Språkdata (ordboksartiklar) 2003 
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innebörd. Han var dock tydligt inspirerad av Immanuel Kants, 1724 –1824, idealism (Liedman, 
2003). Liedman (1993) beskriver Kants idealism med orden:  

”Enligt Kants kritiska eller transcendentala eller formella idealism bestäms tingen 
sådana de framstår för oss av våra sinnen och vårt förstånd. Vi tillskriver alla fysiska 
företeelser en position i tid och rum, och vi ordnar dem enligt förnuftets kategorier (t.ex. 
orsak och verkan). Däremot vet vi ingenting om hur tingen oberoende av vår kunskap är 
beskaffade, vi vet bara att de finns.” 

Enligt Kant har kunskap alltså sin absoluta grund i förnuftet, dvs. inom individen. Även pedagogen 
Mac Murray (1993) placerar Kant som inspirationskälla för bildningstraditionen. Han citerar Kant 
med orden: 

”Upplysning är människans utträde ur sin självförvållade omyndighet. Omyndighet är
oförmågan att använda sig av sitt förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är 
denna omyndighet eftersom dess orsak inte är oförstånd utan bristande beslutsamhet att 
bruka sitt förstånd utan ledning av någon annan. Sapere aude! (våga vara vis – Horatius) 
Ha mod att använda ditt eget förstånd! är således upplysningens valspråk.” (s.36) 

Förutsättningen att vinna kunskap finns inom varje människa i hennes eget förnuft. Humboldt har 
haft ett stort inflytande över den moderna universitetstraditionen. Han var utbildningsminister i den 
Preussiska ministären och var ideologisk arkitekt vid tillkomsten av Berlinuniversitetet. Han såg 
bland annat till att forskning gjordes till en obligatorisk verksamhet för lärare och professorer. 
Liedman (1993) skriver:  

”Hans motivering är vacker och djupt typisk för den tyska idealismens människobild. 
Människans bildningsprocess är oändlig – det finns alltså inte något på förhand fixerat 
mål för vart hon ska komma, det finns inte någon gräns för ur långt hon kan nå. Men 
den vetenskapliga forskningen är av samma slag. Det finns inget slut utan den 
mänskliga kunskapen kan föra hur långt som helst…Forskningens uppgift är att föra 
mänskligheten framåt. Genom att man anknyter den högre utbildningen till forskningen 
skall studenterna föras fram till den vikande gränslinjen mot okunskapen.”(s. 11) 

Vi har sett hur framstegstanken, och arvet från upplysningen, är djupt rotad i bildningstraditionen. 
Varför betraktas bildningstraditionen ofta som en antites till instrumentell kunskapssyn? Liedman 
(2003) skriver: 

”Det är lätt att glömma bort att bildningsbegreppet vid denna tid var så intimt förknippat 
med den typ av idealistisk metafysik som i Humboldt hade en av sina viktigaste 
talesmän. Själva det tyska ordet Bildung var av färskt datum, högst femtio år gammalt, 
men i Humboldts ögon borde ordet betraktas i ljuset av grekernas paideiá, uppfostran 
eller utbildning i Aristoteles mening…Humboldt såg det som sin huvuduppgift att 
återuppliva grekernas övertygelse om det nära samspelet mellan människans kunskap 
och den värld varom kunskapen handlar…Ryggraden i bildningsbegreppet, både hos 
Humboldt och senare…, är föreställningen att kunskapen, åtminstone viss kunskap, i 
grunden utvecklar och förändrar människan. I yttre, fysisk mening är man möjligen vad 
man äter, som Feuerbach hävdar. Intellektuellt sätt är man snarare vad man lär sig…En 
läraktig, ständigt nyfiken individ befinner sig i ständig utveckling och förändring. 
Bildning som inte förnyas övergår i obildning.” (s.351) 

Humboldt gav direktiv om hur kunskapen skulle examineras. Liedman (1993) skriver: 
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”Det viktiga var inte att pröva studentens behärskning av lagparagrafer; pluggkunskaper 
var icke önskvärda. Väsentligt var däremot förståelsen av lagarnas innebörd och anda. 
Därför var det i den praktiska filosofin, moral och rättsfilosofin, som den gode 
ämbetsmannen hade sin djupaste kompetens.” (s.12) 

Min tolkning är att förmåga (färdighet förtrogenhet) i konkreta situationer underordnas djup 
förståelse om sammanhang. Det senare hjälper individen att själv tolka konkreta situationer. 
Eftersom sammanhang och överblick ansågs viktigt försökte man motverka uppdelningen i 
specialvetenskaper. Det vetenskaper som fanns knöts samman med hjälp av filosofin. Det enhetliga 
kunskapsperspektivet blev dock snart ohållbart och övergavs redan under 1800-talet. 
Bildningstraditionens inflytande i Sverige var starkt även om man inte refererar direkt till 
Humboldt.  

Humboldt hävdade att tvång och nyttjande av auktoritet var nödvändiga inslag i den tidiga 
bildningsprocessen. Först vid universitetet var det möjligt att etablera ett friare kunskapssökande. Se 
Lidman (2003). Perspektivet går igen hos Ellen Key (1915) som skriver följande angående 
(folk)bildning i Sverige:  

”De organiserade kroppsarbetare ha tyvärr en inbiten misstro mot akademiskt utbildade 
inom rörelsen. Denna misstro är lika dåraktig som handens misstro mot huvudet. 
Rörelsen danad av lärda män, kan aldrig slutföras utan bildningens målsmän. Skulle den 
sociala nydaningen ske genom råheten, okunnigheten eller halvbildningens tillfälliga 
seger, så betyder det ett snart inbrott av den våldsammaste reaktion, världshistorien 
ännu bevittnat.” (Första avdelningen s.75) 

Den svenska bildningstraditionen bär vissa utmärkande särdrag.45I Sverige kom bildning, i formen 
av folkbildning, att växa fram som en folkrörelse.  

Svensk folkbildning 
Folkbildningen i Sverige svarade mot ett individuellt och kollektivt behov som hör nära samman 
med vår politiska utveckling. Särskilt med framväxten av folkhemmet och den svenska modellen.
Om det tyska bildung i Humboldts anda stått för elitism (se Lidman 1993, 2003) stod den svenska 
folkbildningen snarare för jämlikhet. Den svenska demokratin med allmän och lika rösträtt, som 
verkställdes på 1910 och 1920-talen, ställde plötsligt höga krav på kunskap och delaktighet i 
avancerade beslutsprocesser. Många tvivlade på att en arbetarklass var mogen denna uppgift. 
Bildning kom därför att anses som ett nödvändigt redskap för att garantera en positiv 
samhällsutveckling.  

Sverige har en tradition av läs- och skrivhunnighet bland allmänheten som sträcker sig bortom den 
allmänna skolgången som infördes år 1843. Prästen eller klockaren hade länge tagit ett ansvar för 
denna uppgift. Även inom brukstraditionen finner vi tidiga spår av mer formaliserad skolgång bland 
samhällets bredare lager. 1800-talets begynnande frikyrklighet gjorde att små bibliotek med även 
profan litteratur byggdes upp här och var. Nykterhetsrörelsen hjälpte, vid sidan av kampen mot 
själva rusdryckerna, till med att frigöra människor genom att stimulera människors tillägnande av 
boklig kunskap. Olika arbetarföreningar växte fram i industrialismens spår för att ta tillvara 
arbetarnas intressen. Dessa ideologiska och politiska strömningar utvecklades parallellt med 
industrialismens genombrott. Under en handfull årtionden vid 1800-talets slut och 1900-talets 
början bytte landet skepnad från agrarsamhälle till modern industrination. Vid den här tiden växte 
våra nuvarande storföretag fram, som LM-Ericsson, AlfaLaval osv. Den modernisering som 

45 Som ett sidospår kan nämnas att bildning och folkbildning, t.ex. genom Ellen Keys försorg, kom att knytas nära de 
estetiska kunskaperna. Hon menade att människan skulle bli mer god om hon odlade sina estetiska kunskaper och lät 
dem prägla sin omgivning. 
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Sverige genomgick är tämligen unik i Europeisk historia. Den skedde praktiskt taget utan 
blodspillan. Modernisering i övriga Europa resulterade i två krig som satte stora delar av världen i 
brand. Vår lycka berodde troligen till stor del på att vi klämdes mellan två skilda politiska 
utvecklingslinjer, USA och Sovjet, som för vår del utmynnade i en tredje vägens politik med 
”samförstånd” enligt konsensusmodell.  

Läser man i gamla nummer av Teknisk Tidskrift eller andra industriellt orienterade tidskrifter från 
1910 och 1920-talet framtonar bilden av att svenska industrimän var inställda på förhandling med 
arbetarna. Industrimännen var livrädda för att Sverige skulle nationalisera produktionsmedel och 
andra tillgångar efter sovjetiskt mönster. Å andra sidan var man rädd för att svensk industri skulle 
utsättas för den dramatiska löneutveckling som ägt rum i USA. Den amerikanska industrin sågs 
dock som den absoluta förebilden vad gäller rationalitet. Taylorismen och masstillverkningens 
löpandeband principer manifesterades i Henry Fords bilindustri. Därifrån hämtade man inspiration, 
bland annat genom att sända dit ingenjörer på stipendium. 

Vi slapp krig och blodiga klasskamper när Sverige moderniserades. Det lärande som 
arbetarföreningarna främst stimulerade syftade bland annat till att ge arbetaren och 
arbetarkollektivet en god dialogkompetens. Den skulle sedan användas för att kunna delta i en 
förhandling med industrimännen på lika villkor, dvs. utan att behöva stå med mössan i hand. I 
bakgrunden fanns förstås vetskapen om att man som kollektiv hade makten över arbetskraften. När 
man träffades i arbetarföreningar stod därför mötesteknik högt på dagordningen. I sin iver att 
diskutera frågor av vikt samt att fatta beslut under rationella former hände det sig att en förening i 
Holmsund tog upp frågan om meningen med livet. I vanlig ordning avslutades diskussioner med 
beslut i frågan. Man kom fram till att det inte existerade någon mening med livet. Det var 
naturligtvis svårt att leva under ett sådant beslut, varför beslutet revs upp efter en tid. Med 
hänvisning till någon filosof ansåg man att det ändå existerade en mening med livet. 46

Folkbildning och taylorism 
När den första socialdemokratiska ministären tillträdde valdes finansministern ur 
Wallenbergssfären. Socialdemokraterna tog ett tydligt avstånd från kommunisterna. 
Löneutvecklingen överläts till arbetsmarknadens parter. Äntligen hade arbetaren blivit erkänd i 
maktens korridorer. Fackföreningsrörelsen kom att delta aktivt i rationaliseringsrörelsen, se t.ex. 
Torsten Björkman (2002). Medelklassen fick stå förebild för den nye arbetaren som skulle ta form. 
Vi kan se det i förändringen av arbetarens bostäder. Köket som samlingsrum skulle bort. Istället 
skapades vardagsrummet där man utan att bli störd av slask och os kunde sköta familjens 
representation samt studera för att kunna delta aktivt i demokratin. 

Genom övergången från jordbruks- och hantverkartradition överlämnade arbetaren efter 
tayloristiskt mönster planeringen av arbetet till tjänstemän. Jag citerar Taylor efter Torsten 
Björkman (2002): 

”Ledningen ska sträva efter ett kunskapsmonopol över de anställda och därmed kunna 
leda på basis av kompetensmässig överlägsenhet i allmänhet, informationsöverlägsenhet 
i synnerhet.” (329) 

Ledningen nyttjade (och så sker fortfarande) tidsstudiemän för att detaljstudera varje arbetsmoment. 
Nya föreskrifter utvecklades/utvecklas och delegeras hierarkiskt i organisationen. Även 
arbetarrörelsen var medveten om de vinster som rationaliseringen i USA lett till. Henry Fords vision 

46 Detta stycke samt de tre efterföljande bygger i huvudsak på historiskt och idéhistoriskt allmängods. Därför utelämnas 
referenser. Exemplet från Holmsund berättade idéhistorikern Ronny Ambjönson vid ett tillfälle. Han hade stött på det 
vid genomgång av primärkällor i samband med ett projekt om Folkets Idéhistoria.   
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om en bil till varje familj och drägliga arbetsförhållande där även handikappade hade en plats, såg 
ut att besannas. I industrialsternas förhandlingsrum skred arbetarna in och sålde sin ”vara”, som var 
kroppsarbetet. Genom denna utveckling dränerades arbetskraften på sin yrkeskunskap. En 
tjänsteman planerade arbetet på mest rationella sätt. Arbetaren behövde endast kunna följa 
föreskrifter, samt öva upp viss färdighet av mycket situationell karaktär. Däremot krävdes 
arbetarens kunskap i de stora frågorna, som t.ex. fördelning av industrins vinster, frågor 
skolväsende, åldringsvård osv. Min poäng är det att denna utveckling resulterar i en 
bildningstradition där ”kunskap” är skilt från arbete.  

Svensk grundskola och gymnasieskola 
Liedman (2003) hävdar att en instrumentell kunskapssyn slagit igenom i Sverige på bred front med 
införandet av grundskolan och gymnasieskolan. Borde inte en sådan vara direkt stödjande i arbetet? 
Mitt svar är nej. Det är nödvändigt att göra en viss distinktion här. Som jag ser det, gäller den 
instrumentella kunskapssynen som Liedman refererar till framförallt läs-, skriv- och 
räknefärdigheter samt samhällskunskap i en eller annan form. Liedman (2003) säger att 
allmänbildning i princip kommit att bli synonymt med grundskolans kunskaper. Kanske borde vi 
räkna dit gymnasieskolan som i princip kommit att bli obligatorisk och där målet främst beskrivs 
som att vara studieförberedande.  

Dessa färdigheter och kunskaper har med Humboldts tre viktigaste kunskapsområden att göra, 
språk, matematik och historia (Liedman, 2003). Som jag uppfattar det motsätter sig Liedman 
framförallt en kunskapssyn där man tar ”vetenskapens” produkter, och gör dem till objekt, som 
sedan ska internaliseras i individen som färdigheter och detta på bekostnad av sammanhang och 
möjlighet till distansering. Vi kan kalla denna form av kunskapssyn för instrumentell 
ämnescentrerad kunskapssyn. Denna kunskapssyn har dock mycket lite att göra med utvecklingen 
av ren yrkeskunskap. Den kunskapssyn som präglas av att studerande ska tillägna sig förmågor, 
kompetenser som mer direkt svarar mot yrkeslivets kvalifikationskrav kan vi kalla instrumentell 
kvalifikationscentrerad kunskapssyn. Den praktiska yrkeskunskapen var således något som 
hamnade utanför skolans ansvar.  

Folkhögskolorna som i många fall varit direkt knutna till arbetarrörelsen, präglades dock inte av en 
instrumentell ämnescentrerad kunskapssyn. Studierna har i många fall haft en tematisk karaktär som 
ansluter till Humboldts reaktion mot de framväxande specialvetenskaperna. Man har heller inte väjt 
för de stora frågorna. Parallellt som en motsats har vi fackskolorna som lärt ut rent teknisk kunskap, 
hur man gör. Övergången från folkskola, fackskola, realskola och läroverk till en och samma 
grundskola för alla, som kunde kompletteras med gymnasieskola, stärker enligt mitt synsätt, 
bildningstraditionen i Sverige. Medborgarkunskap blir ett begrepp som hamnar i centrum. Denna 
kunskap syftar till att kunna ta en aktiv roll i demokratin. Hit hör också en del av vårt flitiga 
studiecirklande. Genom ovanstående utveckling avskiljs lärande från arbete, handling från kunskap 
och kropp från själ.  

Bildningstraditionen har en modern utlöpare i Paulo Freires (1973/1975) emancipationsinriktade 
pedagogik. Här går medvetandegörande hand i hand med praktisk handling. I Freires pedagogik står 
den ”horisontella dialogen” i centrum, i reaktion mot traditionella maktasymmetrin mellan lärare 
och elev. Studiecirkeln står i centrum. Trots att Freires pedagogik tar sin avstamp i kampen mot 
analfabetism, politiskt förtryck i 60- och 70-talens Latinamerika, har den stort idéinflytande inom 
moderna teorier om lärande, aktionsforskning m.m.  

Om vi bortser från Freire, menar jag att vi i reaktion mot den skisserade utvecklingen kan se en 
dialektisk svängning från bildning mot ett växande intresse för kompetens, förmågor och 
kvalifikation kopplat till vårt yrkesliv. Taylorismen är inte på utdöende när det gäller 
industriarbeten, tvärtom verkar ett förnyat intresse uppstått på senare år. Däremot har 
arbetsmarknaden förändrats radikalt de senaste decennierna. Trenden går mot allt färre 



48

okvalificerade och alltfler kvalificerade arbetstillfällen, se t.ex. le Grand, Szulkin och Thålin (2002). 
Bland de kvalificerade arbetena finns mindre eller ingen näring att söka i taylorismen. Individen 
måste alltså bli mer självstyrd i sitt lärande och i sin kompetensutövning. Individen behöver vid 
inträdet i arbetslivet vara rustad med kunskaper som kan omsättas i handling. Skolans lärprocesser 
bör i framtiden alltså svara bättre mot yrkeslivets kvalifikationskrav. Att helt går över ifrån 
bildningstraditionen till en kompetens-/kvalifikationsstyrd läroplan bedömer jag som farligt. Jag 
tror att vi bör sträva efter att åstadkomma en syntes (kombination och integration) mellan 
kompetens-/kvalifikationsstyrd läroplan och mer renodlade ämnes- eller temastudier. 
Bildningsambitionen behövs för att den enskilde ska kunna tolka de situationer som denne befinner 
sig i. Utan överblick kan inte situationen överskridas, dvs. individen hänvisas till ett 
anpassningslärande. För att främja självstyrning bör vi stödja studentens metakognition. 

Slutsats och sammanfattning av kapitel 3.3 
I kapitlet har jag studerat hur det kan komma sig att kompetens och kvalifikation har intagit en 
betydande plats i diskussionen om dagens utbildning. Jag identifierar två bidragande orsaker: 1) den 
växande kritiken mot ämnescentrerade perspektiv, som variationsteorin är ett exempel på 2) en 
bildningstradition i utdöende. Jag går här in på orsak två. För sammanfattning kring ämnescentrerat 
perspektiv se tidigare sammanfattning. Bildningstraditionen som är ett barn av upplysningen hade i 
Humboldts tappning medfört att universitetslärarna också skulle forska. Genom att utbildningen 
hela tiden skulle ske vid vetandets gräns innebar det att människan och hennes kunskap sågs som 
något i ständig utveckling. Det vi möter är en tidig utlöpare av idén om ett livslång lärande. Med 
nutida ögon ses en bildad person som någon med stora historiska, språkliga och estetiska 
kunskaper. Hit här också hävdandet av vissa värden som kopplar till dessa områden. Trots att 
upplysningen kan ses som bildningstraditionens anfader knöts den inte till naturvetenskapen. Man 
försökte också motverka tendensen till uppdelning i ämnen. Man ville ge människor en möjlighet 
till överblick. Kunskapens sammanhang ansågs som viktigt. Den bildade människan skulle inte 
memorera lagar och dylikt. I stället skulle hon lära sig filosofi för att förstå lagarnas bakgrund. 
Emancipation hade en central roll. Med bildning avsågs t.ex. att frigöra människan från religionens 
boja.

I Sverige slår bildningstanken också igenom som folkbildning. Folket skulle bildas för att kunna ta 
en aktiv roll i utvecklingen av det demokratiska samhället. Denna bildningsform hade sin storhetstid 
under 1900-talets första hälft. Vi möter dock samma tanke när grundskolan skapas. Då kallar man 
detta innehåll för medborgarkunskap. Under några decennier kring förra sekelskiftet övergick 
Sverige från att vara en jordbruksnation till att bli en industrination. Industrialiseringen medförde 
taylorismens intåg. Arbetaren behövde mycket liten kunskap för att utföra sitt arbete. Planeringen 
utfördes av tjänstemän. Kunskap behövdes däremot för att delta i demokratin samt för att delta i 
arbetsmarknadens lönebildning som en aktiv och accepterad part. Jag menar att vi här ser en 
separering av arbete och kunskap som följer oss under hela 1900-talet och in på 2000- talet. När det 
gäller professionsutbildningars bristande förmåga att ge handlingsberedskap inför kommande 
yrkesliv ser jag en orsak i bildningstankens fokus på att ge bakgrundskunskaper istället för att ge 
färdigheter. Relationen mellan tanke och handling problematiseras inte. Vi känner t.ex. igen det i 
utbildningen till civilingenjör vid KTH där sektionslivet snarare än skolan svarar mot professionens 
behov.

Min slutsats i sammanhang av detta utvecklingsprojekt är att det krävs ett ordentligt brott med 
traditionen för att realisera drivhusmodellen fullt ut. Bildningstradition och ämnescentrerade 
perspektiv hindrar en utveckling mot en kompetensbaserad och kvalifikationsstyrd ansats inom 
utbildning. Den kritik som riktats mot bildningstradition och ämnescentrerade perspektiv banar 
dock väg för en förnyelse. Kanske kan drivhusmodellens syntes av erfarenhetsbaserat lärande och 
lärande med fokus på teori minska detta motstånd. 
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3.4 Integration av erfarenhetsbaserat och teoribaserat lärande. 
Om man vill integrera erfarenhetsbaserat lärande i en professionsrelaterad utbildning som av 
tradition är nästan uteslutande teoribaserad bör man närma sig begreppen kompetens och 
kvalifikation. Jag kommer här att undersöka dessa. Därefter visar jag hur dessa har kopplats till en 
kompetensbaserad ansats. Jag vidareutvecklar den till en rollbaserad ansats och avslutar med att ge 
in inblick i hur man kan se på ett lärande där personlig erfarenhet och teori reflekteras. 

Yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation 
I kapitlet Olika aspekter på kunskap har jag diskuterat yrkeskunnande ur ett kunskapsteoretiskt 
perspektiv. Här fortsätter jag den undersökningen av yrkeskunnande men nu med ett fokus på 
relationen mellan begreppen kompetens och kvalifikation. Kompetensen analyseras främst utifrån 
psykologiska analyser medan kvalifikation utgår från studier av arbetsuppgifters art. Det senare kan 
alltså studeras på ett mer tekniskt orienterat sätt. Arbetslivets krav måste dock stå i relation till 
människors förmågor. Begreppen kan därför ses som två sidor av samma mynt. Vill man skapa en 
utbildning som tar hänsyn till dem bägge måste man försöka integrera. Det kommer jag att försöka 
med nu främst med hjälp av arbetslivsforskaren Per-Erik Ellström (1992, 1996, 1998, 2001, 2003). 
47.

Olika perspektiv på kompetens 
Ellström (1992) menar att man kan urskilja fem kvalitativt skilda sätt att se på yrkeskompetens: 

• yrkeskunnande som formell kompetens, där kompetensen uppnåtts genom formell utbildning. 
• yrkeskunnande som reell kompetens, vilket kan beskrivas som den handlingsförmåga som en 

person besitter i relation till olika arbetsuppgifter. 
• yrkeskunnande som utnyttjad kompetens, dvs. reell kompetens som individen tillämpar för att 

lösa sina arbetsuppgifter. 
• yrkeskunnande som den kompetens som, i någon mening, reellt krävs för att utföra arbetet på ett 

framgångsrikt sätt. 
• Yrkeskunnande som den kompetens som formellt eller informellt föreskrivs och efterfrågas för 

ett visst arbete. 

Ellström (1992) definierar kompetens och kvalifikation med orden: 

”Med kvalifikation avses…den kompetens, som objektivt krävs på grund av 
arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt eller efterfrågas av arbetsgivaren. 
Medan således kompetens utgår från individen och dennes potentiella förmåga i relation 
till ett visst arbete, så utgår begreppet kvalifikation från arbete och de krav detta ställer 
på individens kompetens. Med andra ord, så kan en individ besitta en rad kompetenser, 
som inte utgör kvalifikationer i förhållande till ett visst arbete, dvs. som varken krävs 
eller efterfrågas av arbetsgivaren. Omvänt, så kan kvalifikationer efterfrågas eller krävas 
i arbetet, utan att individen besitter den aktuella kompetensen.” (s. 30)  

Yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation är alltså via sina innebörder inflätade i varandra. 
Principiellt kan vi säga att yrkeskunnande och kompetens tar sin utgångspunkt i individen samt att 
kvalifikation utgår arbetsuppgiften. Trots att kompetens och kvalifikation kan beskrivas som två 
sidor av ett mynt så kan de te sig väsenskilda. Lite förenklat kan man säga att vi ofta får mer 
”praktiska” teorier kring kvalifikation än kompetens. Det beror på att det är lättare att göra mätbara 

47 Ellström (1992) gör i boken Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: problem, begrepp och teoretiska 
utgångspunkter en ansats till integration mellan forskning, med relevans för området, som bedrivits inom så skilda fält 
som ergonomi, sociologi, pedagogik, ekonomi m.m. Syftet är att finna en teoretisk bas för fortsatt forskning som kan 
delas av flera fält 
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studier kring arbetsuppgifter än egenskaper som t.ex. är kopplade till en individs personlighet. 
Forskare som ser på kvalifikation respektive kompetens tillhör dessutom ofta olika diskurser. 

Kompetensens olika delar 
Ellström (1992) menar dock med sitt integrerande perspektiv att kompetensen kan sägas vara 
uppbyggd av följande delar: 

• ”psykomotoriska faktorer, dvs. olika typer av perceptuella och manuella färdigheter 
(t.ex. fingerfärdighet, handlag);

• kognitiva faktorer, dvs. olika typer av kunskaper och intellektuella färdigheter (t.ex. 
förmåga att lösa problem och fatta beslut);

• affektiva faktorer, dvs. viljemässiga (motivationella) och känslomässiga 
(emotionella) handlingsförutsättningar (t.ex. engagemang, värderingar);

• personlighetsfaktorer, dvs. handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag 
(t.ex. självförtroende; självuppfattning) och 

• sociala faktorer, dvs. olika sociala färdigheter, som t.ex. samarbets-, ledarskaps- och 
kommunikationsförmåga).” (s.21)

I huvudsak undviker Ellström att göra närmare definitioner av modellens ingående delar, utan ger 
via vissa referenser till annan litteratur. Han refererar bland annat till diskussionen om tyst kunskap 
samt Göranzons/Johanessens tredelade kunskapsbegrepp. Dock utan att ta ställning i frågorna. På en 
punkt, de kognitiva faktorerna, gör emellertid Ellström en definition. Han menar att de kognitiva 
faktorerna kan indelas i två kategorier: dels lägre ordningens intellektuella färdigheter och dels 
högre ordningens intellektuella färdigheter. Han skriver: 

”Till den förra kategorin (lägre intellektuella färdigheter: min anm.) hör enkelt uttryckt 
färdigheter att tolka och bearbeta olika typer av information, t.ex. förmågan att 
identifiera och analysera ett fenomens orsaker och konsekvenser, definiera och finna 
lösningar på problem. 
Till kategorin högre ordningens intellektuella färdigheter, som ofta också kallas 
metakognition (Flavell, 1979; Brown, 1987; Bråten, 1991), räknas individens kunskaper 
samt förmåga att planera, kontrollera (övervaka) och värdera sina egna kognitiva 
processer i samband med exempelvis lärande eller problemlösning. Exempel på 
metakognition är individens implicita eller explicita föreställningar om och 
förväntningar på sin egen förmåga vad gäller att lösa en viss typ av problem, eller att 
utföra ett visst arbete, men även förmågan att reflektera över, kritiskt analysera och 
värdera sitt eget sätt att definiera och arbeta med en uppgift” (s.25)      

Inom skolan fäster vi av tradition störst uppmärksamhet vid de psykomotoriska, och kognitiva 
färdigheterna. Arbetslivsforskaren Ulla Arnell Gustavsson (2003) har studerat mötet mellan skola 
och arbetsliv i samband med en studie om arbetsförlagd praktik vid gymnasiet. Hon menar att det är 
påfallande vilken stor vikt arbetsgivarna fäster vid den sociala, affektiva och personlighetsrelaterade 
kompetensen särskilt vid rekrytering. Det är dock kanske inte så förvånande. Gustavsson gör dock 
en vidare iakttagelse som det tål att funderas över. Hon skriver: 

”Också skolbetygen – vars manifesta funktion ju är att utvisa vad eleverna lärt av 
kognitiva färdigheter – tolkas av arbetsgivarna ofta i termer av social, affektiv och 
personlighetsrelaterad kompetens. Också eleverna ger en liknande syn på betygens 
funktion, även om den inte är lika uttalad som hos arbetslivsrepresentanterna.” (s. 38)  

I sammanhang av en antologi om nyckelkvalifikationer gör Ellström (1998) en reflektion om hur 
kompetensen som har med problemlösande att göra ser ut. Han baserar sin analys och syntes på 
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Chaiklin & Lave, 1993; Engeström, 1987; Klein et al, 1993; Schuman, 1987; Schön, 1983. Elström 
redovisar med en figur:  

Some different aspects of a Cognitive-Rational and an Intuitive-Contextual 
perspective on competence and work.
Aspect            Perspective 
    Cognitive-Rational Intuitive-Contextual
1. Type of task/situation  Well-defined/linear  Ill-defined/ complex 
2. Information for action  Certain    Uncertain 
    Objective data   Holistic sensory perception 
    (quantitative, measurable)  Pattern recognition  
    Emotional neutral   Emotional colored 
3. Information processing  Analytical   Intuitive 
4. Mode of Action  Technical-instrumental  Interactive-contextual 
    Separation between  Interaction between 
    planning and action:  planning and action: 
    “problem-solving-in-thought” “problem-solving-in-action” 
5. Knowledge base  Theoretical/ declarative  Practical/ experience based 
    Explicit    Implicit (Tacit) 
6. Communications/  Instrumental   Dialogical 
   social interaction  Impersonal   Personal 
7. Mode of learning  Formal education and   Informal learning in 

training    everyday practice 
Instruction   ”Situated learning”

Tabell 3.1 Ellström (1998, s.45) 

Ellström menar att dessa perspektiv vuxit fram ur skilda forskningstraditioner. Cognitive Rational 
perspective har vuxit fram ur kognitionsinriktad teoribildning, medan Intuitive-Contextual 
perspective vuxit fram ur en mer humanistisk inriktad teoribildning. Ellström ser dock perspektiven 
som komplementära. Ellström (1998) skriver: 

The notions of developmental expertise implies continuous experimentation and 
innovative activity on the part of the employees during ongoing activities in everyday 
work….In practice this means a continuous movement between routine and non-routine 
work as well as between well-defined, repeated tasks and poorly understood, rarely 
occurring problem situations” (s.46) 

Ellström menar dock att den erfarna personalen som kan hantera stress, komplexa och 
ostrukturerade frågeställningar tillhör Intuitive-Contextual perspective. Till Cognitive-Rational 
perspective hör de som är mindre erfarna, handlar mer strukturerat med väldefinierade uppgifter. De 
tillhör också mer hierarkiska miljöer. Genom drivhusaktiviteten utmanar dessa perspektiv varandra. 
Genom att stödja studenternas metakognition vill vi ha inducerat en kritiskt reflekterande lärprocess 
där de själva kan se dessa perspektiv i relation till sin egen kompetens.  

Från kompetensbaserad ansats till rollbaserad ansats 
Kompetensbaserad (Competency-based) läroplansutveckling introducerades i USA på 1960-talet 
och då inom lärarutbildning. Under 1970-talet sprids den till andra professionsrelaterade 
utbildningar i USA. På 1980-talet introducerades den inom yrkesförberedande utbildningar i 
Tyskland och England, och under 1990-talet kom den att spridas till Australien. Diskursen har vuxit 
fram ur den behavioristiska skolan. Benjamin Blooms läroplansteorier har fungerat som en av 
utgångspunkterna i teoribildningen. 

Inom den kompetensbaserade traditionen försöker man, utifrån studier av yrkeslivet, kartlägga 
yrkesrelaterade kompetenser i form av färdigheter och förmågor. Kartläggningen resulterar i 
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utvecklingen av explicita mål som man exponerar studenterna för. Den grundläggande idén är att 
målen ska vara uttryckta i observerbara beteenden. Se Bowden och Marton (1998/2000). Som synes 
står den kompetensbaserade läroplansansatsen i tydlig kontrast mot bildningstraditionens och 
variationsteorins idéer om läroplansutformning. Men trots att den behavioristiska traditionen under 
de senaste decennierna stått lågt i kurs inom många akademiska kretsar i Europa har alltså den 
kompetensbaserade ansatsen vunnit gehör igen. Varför? Vi finner en del av förklaringen i 
bildningstraditionen tynande tillvaro, som jag diskuterat. Vi har också sett hur den nya ekonomin 
genom sina snabba förändringsförlopp lett till projektifiering och krav på flexibilitet bland individer 
och grupper. I dag talar man till och med om lärande som sker mellan organisationer. Lärande ur 
såväl individ som grupperspektiv har därför hamnat i centrum inom managementteori och 
arbetslivsforskning. Genom denna fokusering vet vi i dag mer om hur lärandets villkor ser ut i 
arbetslivet.  

Idén om den industriella nyttan av att sammanföra forskning och teknisk utveckling har varit 
utbredd under de senaste fem decennierna. Katalysatorn var Manhattanprojektet i USA genom 
vilket man framställde världens första kärnvapen. Projektets visade för världen att en planerad 
satsning på utbildning och forskning gav industriell utdelning. När man under senare decennier mer 
systematiskt studerat förändringsprocesser i arbetslivet har man insett att utbildning och forskning 
inte ger de direkta resultat som man önskat och trott från samhällets sida. Kunskaper som individen 
lär sig i skolan kan inte rakt av tillämpas i yrkesmässiga situationer. Humboldts idé om att 
forskningen ger kunskaper som är relevanta för skolan ifrågasätts. Bilden kompliceras av den tysta 
kunskapens natur. För allt färre framstår kunskap som neutrala paket som kan forslas runt. Kring 
dessa och liknande frågeställningar växer insikten fram om kunskapens situerade natur fram. De 
flesta som funderar i dessa banor är nog inte behaviorister, men ett utvidgat perspektiv på kunskap 
där man tex. tar in socialisation, leder till att man ser kompetens som något mycket större än 
teoretisk förståelse. Därmed blir den kompetensbaserade ansatsen relevant även för de som inte tror 
att man kan fånga kompetensens färdigheter och förmågor på ett fullständigt och explicit vis. 
Ansatsen blir relevant trots att arbetslivet är föränderligt. Förmågor är möjliga att förflytta mellan 
en situation till en annan. Kan man kommunicera på engelska språket som bartender i London så 
kan man kommunicera på engelska som anställd på en resebyrå Luleå. Jag tror att en förmåga som 
denna bäst avläses via uppvisat beteende inom en verksamhet som den lärande uppfattar som 
meningsfull, inte vid ett konstruerat test. Vi kan jämföra med Säljös exempel kring gatubarnen som 
livnär sig på försäljning. Uppenbarligen kan de räkna. Med de står sig slätt vid genomförande av 
formellt utformade matematiska test. På samma sätt förhåller det sig med bartendern i London om 
hon lärt sig språket utanför skolan. Men det omvända gäller också. Om hon vore en fena på 
grammatik och glosor skulle hon stå sig slätt om hon inte kunde tala språket relativt flytande eller 
hade en känsla för hur det används i sociala sammanhang. Genom vår traditionella undervisning 
skickar vi ut så kallade färdigutbildade människor i arbetslivet där många får en chock. Inget tycks 
fungera.

I kapitel 1.1 Bakgrund/identifierade problem lånade jag en lärares ord när denne refererade över 
tiden när han lämnade universitetet och fortsatte in i arbetslivet (Ghaye, 1998, s121-123). Han 
upptäckte snabbt att teorierna som han tillägnat sig vid lärarutbildningen inte gav honom något stöd 
att tolka eller hantera komplexa praktiska situationer. Det resulterade först i ett dåligt 
självförtroende, sedan i föreställningen att teori inte har någon relevans för dennes dagliga 
verksamhet, vilket är närliggande ett teoriförakt. 

Genom mitt förflutna som gymnasielärare kan jag inte annat än bekräfta känslan. Min tolkning av 
situationen idag är dock att teori har utomordentligt mycket med praktik att göra. Men, att studenter 
kontinuerligt måste tränas att göra dessa kopplingar. Annars är det stor risk att den som inträtt i 
arbetslivet efter ett tag, okritiskt imiterar sina kollegors beteende och i sin tur för traditionen vidare 
med orden: så här har vi alltid gjort. Detta leder till teoriförakt. I en professionsinriktad utbildning 
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bör därför de studerande både möte rena ämnesstudier men också ges en möjlighet att utöva en 
yrkesrelaterad roll. Handledd praktik i arbetslivet är en form, deltagande i drivhus är en annan. I 
växelverkan mellan ämnesstudier och praktik bör den lärandes metakognition stimuleras för att 
denne ska upptäcka hur teori och praktik hänger samman i olika situationer.  

Genom drivhusmodellen kombineras den traditionella läroplanen med en kompetensbaserad del 
som omfattar drivhusaktiviteten. Dock går vi ett steg längre än den traditionella kompetensbaserade 
ansatsen genom att vi utvecklar specifika läroplaner för olika yrkesroller till vilka vi knyter en för 
rollen specifik kombination av ansvar och befogenhet. För närvarande har vi utvecklat profiler för: 
projektledare, teknikutvecklare, forskare och affärsutvecklare. Fler är under utveckling. Se Bilaga 
4a-d. I sammanhang av drivhusmodellen bör man tala om en rollbaserad ansats.

Inom EU-projektet CEDFOP-projektet har man försökt kartlägga så kallade nyckelkvalifikationer 
som gäller generellt för flera olika yrken. På så sätt har man tagit fram en slags 10-i-topp-lista med 
nyckelkompetenser. Se t.ex. Kämäräinen m.fl. (2002). En liknande satsning har genomförts inom 
det pågående CDIO-projektet. Projektet sker i samverkan mellan MIT- Cambridge (USA) med flera 
– Stockholm, Chalmers –Göteborg och LiU –Linköping. Här har man dock valt att fokuserat en 
yrkeskategori och kartlagt färdigheter/förmågor som anses relevanta för dennes yrkesliv. Inom 
CDIO, vars bokstavsförkortning står för Concieve, Design, Implement, and Operate, har man riktat 
in sig på ingenjören. I projektet används begreppen skills and attributes (i sammanförd form) för att 
beteckna de kunskaper som går utöver påståendekunskaper (eller episteme). Färdigheterna har 
kategoriserats och sammanställts i en matris, som man kallar ”CDIO syllabus”. Craweley (2002) 
beskriver hur man i samverkan med utbildningens avnämare använt sig av diskussioner i 
fokusgrupper, dokumentstudier, enkäter, workshopar och peer-reviews när man utvecklat matrisen. 
Craweley (2003) ger en beskrivning av matrisens struktur och refererar den viktning man gjort av 
ingående färdigheter. Johan Malmqvist m.fl. (2003) använder parallet med begreppet skills and 
attributes också begreppen Competence och Capabilities med hänvisning till John Bowden och 
Ference Marton. Malmqvist uppmärksammar dock inte den snäva betydelse av förmåga som 
Bowden och Marton argumenterar för. Se kapitel 3 ”Från fenomenografisk ansats till 
variationsteori”. När jag läser mellan raderna i beskrivningarna av CDIO-projektet tycks 
andemeningen vara att man strävar efter att utveckla förmågor snarare än färdigheter. Ellström 
(1992) menar att det engelska begreppet skills är tvetydigt. Det används ofta i betydelsen 
yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation. Malmqvist (2003) m.fl. fångar CDIO-projektets vision 
med följande ord: 

”…a syllabus (syftande på CDIO syllabusen: min anm.) – is a powerful support for 
engineering program managers who wish to design their programs so that they meet the 
needs of students, faculty and industry. The syllabus does so by, for example, 
• collecting and formalizing the knowledge, skills and attributes that student desire 

and that alumni, faculty and industry leaders expect graduating students to have 
• supporting arriving at a proper balance between mathematical and science 

knowledge vs systems development, communication and teamwork skills as part of 
education 

• Constituting a foundation for international harmonization, evaluations and 
accreditations of educational programs 

• providing a framework for quality assurance and improvement.” (s. 2) 

Matrisen är indelad i fyra områden: 1)technical knowledge and reasoning, 2)personal and 
professional skills and attributes, 3) interpersonal skills and attributes and 4) ability to concieve, 
design, implement and operate systems in enterprise and societal context.  
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Malmqvist redovisar CDIO-projektets användning av Blooms taxonomi (Blooms Taxonomy of 
Educational Objectives) i syfte att utveckla differentierade utbildningsmål för respektive förmåga. 
Inom CDIO-projektet har man också undersökt ett antal utbildningar för denna yrkesgrupp för att se 
var man stöder respektive examinerar varje förmåga. Man upptäckte att man inom utbildningar ofta 
examinerar förmågor som man inte arrangerat lärtillfällen för. Detta har lett till reviderade 
utbildningsplaner för medverkande universitet. Se t.ex. Gustavsson m. fl. (2002).  

De finns dock de som ställer sig kritiska till en användning av Blooms taxonomi i dessa 
sammanhang. Nihof (2003) skriver:  

“Once this instrument (syftande på Blooms taxonomi) has been designed to organize objectives of 
the US high schools and to monitor, what happens, the taxonomy has been used for different 
functions, not only descriptions, but also generating and justifying aims, objectives and targets, 
even when the taxonomy stricture could not be validated.” (s. 28) 

Nifhof skriver också att: 

“The relevance of key qualifications (Nifhof alternerar mellan begreppen skill, competence resp. 
qualification) for life, work and employability is evident, but research has not succeed in setting up 
and validating a reliable and full accepted taxonomy of qualifications. From different disciplines 
e.g. sociology, human capital theory, labor market research, screening theory, curriculum theory 
and thechnology, assessment theory, it is tried to come closer the subject, and it provides to be not 
easy.” (s.33) 

Nihof refererar en tysk undersökning (Didi et al. (1993) Einschätzung von Schlüsselqualifikationen 
aus psychologischer Perspektive. Bonn: Institut für Bildungsforschung.). Med en psykometrisk 48

utgångspunkt fann Didi m.fl. att de 654 nyckelkvalifikationer som man funnit i tysk litteratur om 
yrkesutbildning kunde reduceras till 12 grundläggande kvalifikationer. Dessa kvalifikationer var: 

• The skill to concentrate (skill to select relevant internal and/or external stimuli in order to 
analyze them quickly and correctly); 

• Knowledge (declarative and procedural); 
• senso-motor and psychomotor skills 
• special ability (skill) 
• communication skills (oral and written, social) 
• co-operation skills (team work skills) 
• reasoning (logical thinking) skills 
• transferability 
• learning skills (learning, learn to learn, meta cognition) 
• creativity 
• locus of control (internal-external) 
• problem solving capacity/systemic thinking. (s.33) 

Observera att undersökningen avsåg yrkesutbildning, och inte högre sådan. Jag anser dock att 
materialet ger vissa ledtrådar för den eller de som deltar i utveckling av utbildningsmål.  

Ett alternativ till CDIO-matrisen och Didi:s nyckelkvalifikationer finner vi i Ellströms (1992, s48) 
Taxonomi för beskrivning och analys av yrkeskvalifikationer som han utvecklat från sin beskrivning 
av kompetens, som jag presenterat. Observera att taxonomin inte utvecklats för att utveckla 

48 psykometri´, psykometrik, bestämning av mentala prestationer, förmågor, personlighetsdrag, attityder osv. 
med kvantitativa metoder. Källa: Nationalencyklopedin (2003)



55

utbildningsmål. Att den skulle kunna användas till det är min bedömning. Taxonomin ser ut på 
följande vis: 

Taxonomi för beskrivning och analys av yrkeskvalifikationer 

I. UPPGIFTSRELATERADE KVALIFIKATIONER 
A. Psykomotoriska kvalifikationer eller manuella färdigheter(t.ex. 

fingerfärdighet, handlag) 
B. Kognitiva kvalifikationer 

(i) Kunskaper 
• Förtrogenhetskunskap
• Praktisk kunskap (”knowing how”) 
• Teoretisk kunskap (”knowing that”) 
• Metakognitiv kunskap 

(ii) Intellektuella färdigheter 
• Rutinbaserade färdigheter 
• Regelbaserade färdigheter 
• Kunskapsbaserade färdigheter 
• Metakognitiva färdigheter (t.ex. förmåga att 

planera, och reflektera över eget tänkande och 
handlande) 

C  Sociala kvalifikationer (t.ex. ledarskaps- eller 
kommunikationsförmåga) 

II. IDEOLOGISK-NORMATIVA KVALIFIKATIONER 
A. Affektiva kvalifikationer (t.ex. attityder, värderingar, motivation) 
B. Personlighetsrelaterade kvalifikationer (t.ex. noggrannhet, flit, 

snabbhet, pålitlighet) 
III UTVECKLINGSINRIKTATDE KVALIFIKATIONER 
 Förmåga att identifiera behov av, initiera och genomföra en yrkes- och 

verksamhetsutveckling vad gäller t.ex. kvalitet, produktivitet eller 
arbetsmiljö.

Tabell 3.2 Ellströms (1992, s48)  

Fördelen med Ellströms taxonomi är att den fångar yrkeskvalifikationerna på ett generellt plan. 
Diskursen om tyst kunskap och Göranzon/Johannessens tredelade kunskapsbegrepp är integrerad i 
den, tillsammans med en hel del annan teori. Jämfört med CDIO-matrisen saknas emellertid 
konkretiseringar. Om Ellströms matris helt ska kunna jämföras CDIO-matrisen måste den först 
integreras med yrkesspecifika kvalifikationskrav, vilket är en grannlaga uppgift att utföra. 

Det sätt som CDIO-matrisen tagits fram på följer ett mönster som återkommer bland andra modeller 
för kompetensstyrd utbildningsplanering.49 Att utveckla en läroplan på ovanstående sätt är inte helt 
okontroversiellt. Bowden och Marton (1998/2000 ) hävdar att det är omöjligt att beskriva 
yrkesrelaterade kompetenser så exakt att dessa kan användas som mätbara ”comptenced-based 
outcomes” i utbildningsprogram. Dessutom förändras hela tiden yrkeslivets kompetenskrav. 
Studenter bör istället, menar de, förberedas för att kunna hantera främmande situationer och 
problem. Jag håller med Bowden och Marton. Jag tror inte att yrkesrelaterade kompetenser går att 
beskriva fullt ut. Men vissa saker går att beskriva. Frågan är i så fall varför man inte bör beskriva 
det man kan beskriva. Kan det ge negativa effekter på lärprocessen? 

49 Bowden och Marton (1998/2000) gör en tämligen utförlig genomgång, med ett utifrånperspektiv, hur diskursen kring 
”comptence-based outcomes” vuxit fram ur det behavouristiska perspektivet, hur diskursen bemötts osv.   
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Som jag beskrivit är Marton och Bowden, som tillhör den variationsteoretiska skolan, mycket 
kritiska till en kompetensbaserad ansats. Se kapitel 3 ”Från fenomenografi till variationsteori”. 
Deras huvudargument gick ut på följande: eftersom vi inte kan förutsäga i vilka arbetssituationer 
den enskilde kommer att hamna i under sitt kommande arbetsliv så bör vi ge dem verktyg som 
fungerar oberoende av det. Marton och Bowden erkänner en förmåga och det är i korthet förmågan 
att urskilja variation. Marton och Bowden problematiserar som sagt inte förhållandet mellan 
handling och situation. Enligt deras perspektiv gäller det att finna rätt verktyg bland 
påståendekunskaperna så kan man lösa ett problem. Som jag varit inne på är prcessen mer 
komplicerad än så. Handlingens utgångspunkter måste sökas hos människan hela kunskap (alltså: 
förtrogenhetskunskap, fronesis, osv). Den kan inte heller särskiljas från situationens ramverk, som 
är det verksamhet i vilken situationen ingår. 

Min slutsats är att en utbildning bör bedrivas i två lägen. De perspektiv på världen som människan 
kan ta del av via ämnen är våra kraftfullaste yttre redskap. Tillägnandet av dessa verktyg beskriver 
läge 1. Dessa tillägnas t.ex. genom olika teoretiska kurser. Här kan det aldrig vara frågan om att 
handleda och examinera med sikte på förmågor. I centrum bör förståelsen/tolkning av världen med 
hjälp av påståendekunskap stå. Handledning och examination bör koncentreras till förståelsen. Läge 
2 beskrivs av att de studerande genom aktiv handling i en verksamhet som upplevs som meningsfull 
upptäcker relationer mellan situation/verksamhet/praxis, kunskap och handling samt att de utvecklar 
förmågor som har med den relationen att göra. Handledning och examination bör i läge 2 ha två 
inriktningar: 1) metalärande respektive metakunskap (som har att göra med att studenter upptäcker 
relationer mellan situation/verksamhet/praxis, kunskap och handling.) bör betraktas ur ett perspektiv 
som ser både till förståelse och förmåga 2) utvecklade förmågor (som har med relationen att göra) 
bör betraktas ur ett perspektiv som endast ser till förmågorna. 

Vid läge ett kan variationsteorin spela en viss roll. Faktum är att den kan det också i läge två när det 
gäller handledning och examination av metalärande och metakunskap med avseende på lärandes 
upptäckter av relationer mellan situation/verksamhet/praxis, kunskap och handling. För att 
variationsteorin ska vara tillämpar måste den sträckas ut i en viss riktning. Jag återkommer till detta 
i ett senare kapitel 4 Lärprocess enligt drivhusmodell.

Genom drivhusmodellen kompletterar vi teorikurser med drivhuskurser. I drivhuskurserna har vi 
valt att använda rollprofiler som beskriver konkreta arbetsuppgifter och befogenheter som 
komplement till förmågorna. Se bilaga 4a-d.  

I detta kapitel har jag diskuterat kompetens och kvalifikation i syfte att ge en teoretisk grund för 
utveckling av resultatorienterade utbildningsmål utifrån yrkeskunnande. I nästa kapitel ska jag 
försöka integrera teorier om kompetens och kvalifikation med teorier om lärande. Syftet är 
komplettera de resultatorienterade utbildningsmålen med processorienterade utbildningsmål.

Hur kan ett formellt lärande kompletteras av erfarenhetsbaserat lärande? 
Det övergripande syftet med kapitel 4 är att reflektera och integrera teorier om lärande och kunskap, 
med speciellt fokus på yrkesrelaterat lärande och yrkesrelaterad kunskap. Syftet med utvecklingen 
av drivhusmodellen är att ta fram handlingsinriktad kunskap som stödjer en integration i praktiken. 
Genom drivhusaktiviteten kompletteras den ämnescentrerade undervisningen med ett 
handlingsbaserat erfarenhetsbaserat lärande som anknyter till yrkesroll och yrkesverksamhet. 
Genom forskningen vet vi ganska mycket om hur begreppsbildning sker, hur motivation kan skapas 
i klassrum osv. Vi vet dock mindre om hur lärande sker i anslutning till yrkesrelaterad handling och 
vad som händer då informellt och formellt lärande kombineras. Det är kring dessa frågeställningen 
jag ägnar detta underkapitel. 
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Vid lärande kan den som lär sig reflektera kring sin egen och andras förmedlade erfarenhet. När 
lärandet sker i anslutning till arbetet så blir den egna erfarenheten en självklar utgångspunkt. De 
yttre erfarenheterna adderas till den personliga. Reflektionen görs utifrån de situationer som 
personen förknippar med egen handling. Jag kallar detta för subjektbaserad reflektion. Denna 
reflektion kan även ses utifrån gruppens perspektiv. Med tillräcklig förtrogenhetskunskap kan den 
enskilde identifiera sig med andras handlingar i gruppen. De andras erfarenhet bör då kunna 
reflekteras på ett personligt vis. Även då är reflektionen att betrakta som subjektbaserad reflektion. 
Merparten av dagens formella lärande (i grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet) sker 
emellertid före inträde i yrkeslivet. Resultatet blir att elever och studenter har en mycket begränsad 
egen erfarenhet att reflektera kring när de utvecklar sin kompetens. De är i huvudsak hänvisade till 
att reflektera kring andras gjorda erfarenheter. De är inte förtrogna med dessa erfarenheter och kan 
följaktligen inte identifiera sig med dem. Jag kallar detta för objektbaserad reflektion. Med 
objektbaserad menar jag att den reflekterade erfarenheten är något som de ännu inte internaliserat. 
De är inte förtrogna med den och kan följaktligen inte identifierar sig med den.  

Detta kapitel baseras till stora delar på Ellström (1992, 1996, 1998, 2001, 2003). I hans forskning 
möter vi såväl det livslånga perspektivet som det livsvida. Människor som befinner sig i arbetslivet 
har förmånen att kunna reflektera kring en rik erfarenhet som ständigt breddas genom de handlingar 
som de utför i professionsrelaterade situationer. Alltså när de använder sin kompetens. Ellströms 
fokuserar på det ett lärandet där informellt och formellt lärande kompletterar varandra. Ellström 
anger formellt lärande som ett nödvändigt inslag om lärande av högre kvalitet ske i arbetslivet. 

Kognitivt rationellt kontra intuitivt kontextuellt lärandeperspektiv .  
Med drivhusmodellen kompletteras det formella lärande som sker genom objektbaserad reflektion, 
med informellt och formellt lärande som sker genom subjektbaserad reflektion. Hur utvecklas 
kompetens genom subjektbaserad reflektion? 
Ellström (1992) analyserar detta lärande utifrån en modifierad modell av mänskligt handlande som 
bygger på D. A. Normans allmänna handlingsmodell50. Utifrån dessa analyser utvecklar Ellström 
sina tankegångar om anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande. Ellströms syfte är att peka 
på ett antal förutsättningar hos individ och omgivning som måste uppfyllas om respektive lärande 
ska kunna ske. Ellström anlägger en mängd skilda teoretiska perspektiv när han analyserar och 
utvecklar modellen. Härigenom gör Ellström dessa teorier tillgängliga för diskursen om lärande. 
Resulterande modeller är tämligen komplexa och bör förstås i sin helhet. Eftersom jag finner att 
dessa är relevanta i anslutning till utvecklingen av drivhusmodellen kommer jag att redovisa 
Ellströms tankegångar relativt utförligt. Vissa drag i framställningen kommer vara av karaktären 
kondenserat referat, med endast små omskrivningar. Ellström har justerat modellerna under årens 
lopp och jag bygger framställningen på Ellström (1992, 1996, 1998, 2001, 2003). Nåväl, begreppet 
omgivning är centralt för Normans modell. Begreppet kan delas in i tre kategorier. Ellström skriver 
(1992):
”
• den sociala omgivningen, bestående av andra människor och olika sociala-organisatoriska 

strukturer i en verksamhet (t.ex. arbetsfördelning; regler och normer för handlande);    
• den fysisk-materiella omgivningen, bestående dels av naturliga strukturer och processer, dels av 

människor skapade ting och verktyg;  
• den kulturellt symboliska omgivningen bestående av olika typer av information (data), 

individuella och kollektiva kunskaper, samt ideologisk-kulturella föreställningar om vad som är 
önskvärt eller möjligt att göra och inte möjligt att göra i olika sammanhang 
(organisationskulturer) 

” (s.74).  

50 Jag har inte gått vidare till primärkällan Donald A. Norman. Ellströms referens lyder: Norman, D:A. (1988). The 
psychology of every day things. New York: Basic books, Inc. Publ.    
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Vi kan betrakta en handling utifrån dess sekventiella respektive hierarkiska organisation. Jag börjar 
med att beskriva handlingens sekventiella organisation, som bygger på ett handlande där 
handlingsalternativ och dess konsekvenser analyseras mer eller mindre medvetet. Individ och 
omgivning samspelar genom att individens påverkan på omgivningen förändrar individen själv 
genom handlingarnas avsedda eller icke avsedda konsekvenser. Därigenom sker en ömsesidig 
kontroll. Individen kontrollerar omgivningen genom sina handlingar och omgivningen kontrollerar 
individen genom handlingarnas konsekvenser. Samspelet sker genom en växelverkan mellan de två 
faserna feed-forward och feed-back: Feed-forward kännetecknas av följande steg: formulering av 
intentioner, handlingsplanering och utförande av handling. Individen handlar här utifrån tidigare 
erfarenhet eller efter regler. Utvärdering av handling respektive formulering av intention antas båda 
utgå från mål/uppgift. Utvärderingen sker genom observation, tolkning och värdering av 
handlingens konsekvenser. Feed-back sker dels via denna utvärdering men också via aktörer i den 
sociala omgivningen. Handlingens sekventiella organisation präglas alltså av en ständig 
växelverkan mellan feed-forward och feed-back. Modellen bör naturligtvis ses som en grov 
förenkling av verkliga skeenden. Alla handlingar är inte intentionella, uppställning av mål kan ske i 
efterhand osv. Trots detta, menar Ellström, kan modellen hjälpa oss att tolka hur handlingsreglering 
och lärande sker. Feedback och Feed-forward har ett kompensatoriskt förhållande. Om individen 
t.ex. inte har möjlighet att på förhand, i feed-forward fasen, bedöma handlingens konsekvenser 
ställer det högre krav på återkoppling i feedback-fasen. Lärandet tenderar då att följa en logik 
baserad på ”trial and error”. Är det däremot alltför svårt att värdera feed-back kanske individen 
måste förlita sig på användningen av föreskrifter. I längden torde detta leda till alienation. 

Det finns, enligt Ellström, flera sätt att beskriva handlingars hierarkiska organisationen. De flesta 
teorier urskiljer dock tre nivåer. Ellström väljer att lyfta fram Rasmussons modell51 där vi finner de 
tre nivåerna: sensomotorisk färdighetsbaserad, regelbaserad och kunskapsbaserad nivå.52 På 
sensomotorisk, färdighetsbaserad nivå sker handlingen intuitivt utan medveten kontroll. Signaler 
från omgivningen utlöser lagrade rutiner. Handlingen utgår från den tysta kunskapen och kan 
följaktligen inte rapporteras. På den högre, regelbaserade, nivån sker handlingarna medvetet. 
Individen väljer regler, metoder utifrån situation och kan värdera handlingens konsekvenser. 
Kunskapen som styr handlingen kan oftast rapporteras. Den översta, kunskapsbaserade, nivån 
skiljer sig mot den regelbaserade nivån genom att alla faser i handlingens sekventiella organisation 
sker genom medvetet analytiskt tänkande. T.ex. vid reflektion av tidigare erfarenhet och kunskap 
om omgivningen. Ett handlande på denna nivå krävs då individen ställs inför nya situationer som 
inte kan lösas med tidigare metoder. Gustavssen (2000) skulle säga att handlingen utgår från 
fronesiskunskapen. Göranzon (1991)/Johannessen (1999) och Höghielm skulle nog tolka det som 
att deras respektive tre kunskapsformer då behövs i en integrerad form. 

Enligt ett rationalistiskt perspektiv handlar vi först på den kunskapsbaserade nivån, därefter på den 
regelbaserade nivån som följs av den sensomotoriska färdighetsnivån. Enligt ett ickerationalistiskt 
perspektiv kan lärandet på den lägsta nivån ske relativt autonomt. Forskning där man t.ex. studerat 
människors förmåga att styra datoriserade processer tyder på det. Ellström ifrågasätter det 
rationalistiska perspektivet och tar stöd bland annat i forskning där utgångspunkten är att 
handlandet inte bestäms av en på förhand fastlagd plan. Istället växer de fram i interaktionen mellan 
individen och hennes omgivning genom gradvisa anpassningar till förändrade situationer. Ellström 
(1992) skriver: 

”Den grundläggande tanken är här (Ellström syftar på det icke-rationalistiska 
perspektivet) att målens ofta noterade vaghet och inkonsistens inte är ett hinder för 
lärande, utan tvärtom utgör en förutsättning för detta. Istället konkretiseras de, formas 

51 Ellströms referens till Rasmussen lyder: Rasmussen, J. (1986). Information Processing and Human Machine 
interaction. An approach to Cognitive Engineering. New York: North Holland.  
52 Ellström har översatt Rasmussens beteckningar från engelska till svenska. 



59

och omformas under själva handlandet beroende på omständigheter och situationens 
krav (March och Olsen, 1976; Schuman 1987; Lave, 1988). Lärande ses i linje med 
detta som en process där problem löses genom erfarenhetsbaserad handling, snarare än 
genom tänkande och kunskapsbaserat handlande....Lärande sker enligt denna modell 
istället genom att man i efterhand reflekterar över handlandet och dess konsekvenser.” 
(s. 80)

Ellström kritiserar därmed en stor del av vår formella utbildning. Han skriver:  

”Därmed aktualiseras emellertid problemet i vad mån det är möjligt att utveckla 
intentioner och handlingsplaner i en praktisk problemsituation på basis av erfarenheter 
som förvärvats i en formell utbildningssituation. Den forskning som finns kring detta 
s.k. transferproblem (se Riesnick, 1987; Lave 1988) pekar mot en rad skillnader i 
formella utbildningssituationer och lärande i det praktiska livet, och som en konsekvens 
av detta kan mycket litet av vad som lärs i formella utbildningssituationer överföras och 
utnyttjas som bas för praktiskt handlande i vardagsliv och arbete.” (s.83) 

Det ickerationalistiska perspektivet kallar Ellström (1998) för Intuitive-Contextual, vilket är 
mer beskrivande. Ellström (2003, s.43) pekar på att företrädare för det rationalistiska 
perspektivet (Ellström kallar det nu kognitivt rationalistiskt perspektiv)” förväxlar den 
vetenskapliga förklaringen av ett visst fenomen (t.ex. i form av teoretiska modeller) med 
praktikens mer situationsbundna och personligt relaterade utgångspunkter och grunder för 
handlandet.” 

Å andra sidan menar Ellström (1996) att ett erfarenhetsbaserat lärande blir väldigt begränsat och 
situationsbundet. Kunskapen blir svår att generalisera och man får svårt att ta i tu med nya problem. 
Ellström (2003) skriver: 

”Mer specifikt har bland annat ett erfarenhetsbaserat lärande problematiserats med 
utgångspunkt från dess möjligheter att leda till nytänkande och inte bara fungera för att 
bemästra praktiken på ett likartat sätt som mer erfarna kollegor. Den risken är kanske 
mest påtaglig inom ett sociokulturellt perspektiv53 på lärande (t.ex. Lave & Wenger, 
1991): enligt vilket man lär genom att vara delaktig i en etablerad praktikgemenskap.” 
(s.50)

Ellström tolkar Dreufys & Dreyfus (1986) resultat, där novisen handlar med hjälp av explicit 
kunskap medan experten förlitar sig på den implicita, som att novisen bör möta enkla 
välstrukturerade uppgifter och experten möta ostrukturerade, komplexa uppgifter. På novisens nivå, 
menar Ellström (2003), står den teoretiska kunskapen fri från situation. Den utövar ett reellt 
inflytande över individens handlande. När teori och praktik möts sker ett lärande som resulterar i 
fördjupad kunskap. Efterhand läggs nya exempel till och individen utvecklar så småningom om en 
urskiljningsförmåga som innebär att hon utan medveten analys kan handla på ett komptent sätt i 
skiftande situationer. På expertstadiet har den kunskap som individen stöder sitt handlande med 
utvecklat en autonomi i förhållande till teoretisk kunskap.  

En uppgifts lärandepotential påverkas, enligt Ellström, av dess kvalifikationskrav som bestäms av 
dess komplexitet och grad av autonomi-kontroll. För låg komplexitet upplevs som enformighet och 
leder till bristande möjlighet till lärande. För hög komplexitet leder till stress och 
prestationsnedsättning. Om vi ska nå utöver ett reproduktivt lärande måste den lärande tillåtas tolka 
och påverka uppgiften, välja metod att lösa uppgiften samt värdera resultat. Den lärande måste 

53 Ellström tycks syfta på mästarlärande, och inte det sociokulturella perspektivet i stort. 
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också ha möjlighet att överskrida uppgifternas yttre ramar. Vi kan jämföra med Engeströms (1987) 
expansiva lärande.  

Om den lärande lider brist på handlingskontroll och inte får tillfälle att omsätta formulerade 
intentioner i handling spärras lärandet effektivt. Vi kan här tala om subjektivt och objektivt 
handlingsutrymme. Individen kan tro sig ha ett handlingsutrymme som inte existerar eller omvänt 
ha ett handlingsutrymme som den inte är medveten om. Detta påverkas av tidigare erfarenhet. 
Bristande utfallskontroll kan leda till vidskepligt lärande, dvs. man tror att handlingen ger ett visst 
resultat som man omöjligen kan kontrollera. Det kan också leda till så kallad inlärd hjälplöshet.
Den brist på utfallskontroll som individen upplever i nuet leder då till en förväntan om att inte 
kunna påverka omvärlden i framtiden. Ellström (1992), Bo Peterson (1990/2001).

Forskning visar, enligt Ellström, att erfarenhetsbaserat lärandet förutsätter att vi redan har tillgång 
till kunskap för att tolka den information som erfarenheten ger. Människor tycks ha svårt att 
utveckla egna mentala modeller från erfarenheten. Därför kan inte erfarenhetsbaserat lärande stå på 
egna ben utan måste kompletteras med formellt lärande. Om man ska uppnå ett utvecklingsinriktat 
lärande krävs det att individen ställs inför ostrukturerade komplexa problem. Från individens sida 
krävs en grundläggande skepticism där man ifrågasätter alla faser i handlingars sekventiella 
organisation. Föreställningarna bör betraktas som hypoteser. Implicita föreställningar måste upp till 
ytan, omprövas och omformuleras. Utveckling sker genom att situationer återkommer, med viss 
variation. Ellström menar att man mycket väl kan stödja dessa processer genom olika former av 
yttre handledda situationer. 

Ellström (1992) sammanfattar sin modell i följande tabell 3.2 nedan. 

Några olika aspekter av ett rationalistiskt respektive ett icke-rationalistiskt 
perspektiv på mänskligt handlande och lärande. 

Aspekt:   Ett rationalistiskt perspektiv Ett icke-rationalistiskt perspektiv 
1. Syn på mål,  Klara och tydliga;              Vaga och inkonsistenta; 
   intentioner och mål som styrande  mål som rekonstruktioner 
   handlingsplaner för handling   eller rationaliseringar 
       av handling 
2. Typ av kunskap Explicit   Implicit 
3. Grundläggande Tekniskt-instrumentell Kontextuell 
    handlingsmodell     (situated-action) 
4. Dominerande Analytiskt   Intuitivt 
   tankeprocess  tänkande   tänkande 
5. Grundläggande Feed-forward-baserat  Feed-back-baserat 
   modell för  hypotesprövnande:  reflekterande: 
   lärande  ”Tänka-först-handla-  ”Handla-först-tänka- 
   sedan”    sedan” 54

6. Medium/metod Formell undervisning  Lärande-genom-reflektion 
för lärande Verbal instruktion  utifrån vardagliga 

Tillämpningsövningar  problemsituationer 
     (”situated learning”) 

Tabell 3.2 Ellström (1992, s.90) 

Sex år senare har Ellström gjort några smärre tillägg och förändringar i modellen. 
Ellström (1998). Se tabell 3.3 på nästa sida. 

54 1998 kallar Ellström det för ”Problem-solving-in-thougth” respektive ”Problem-solving-in-action”    
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Some different aspects of a Cognitive-Rational and an Intuitive-Contextual 
perspective on competence and work. 
Aspect            Perspective 
    Cognitive-Rational  Intuitive-Contextual 
1. Type of task/situation  Well-defined/linear  Ill-defined/ complex 
2. Information for action  Certain    Uncertain 
    Objective data   Holistic sensory perception 
    (quantitative, measurable)  Pattern recognition  
    Emotional neutral   Emotional colored 
3. Information processing  Analytical   Intuitive 
4. Mode of Action  Technical-instrumental  Interactive-contextual 
    Separation between  Interaction between 
    planning and action:  planning and action: 
    “problem-solving-in-thought” “problem-solving-in-
action” 
5. Knowledge base  Theoretical/ declarative  Practical/ experience based 
    Explicit    Implicit (Tacit) 
6. Communications/  Instrumental   Dialogical 
   social interaction  Impersonal   Personal 
7. Mode of learning  Formal education and   Informal learning in 

training    everyday practice 
Instruction   ”Situated learning” (s.45) 

Tabell 3.3 (upprepning av tabell 3.1, Ellström (1998, s.45)) 

Ellström (1992) menar att det kognitivt rationalistiska perspektivet ger upphov till ett 
anpassningsinriktat lärande. Det passar när den lärande ställs inför helt nya uppgifter och inte har 
någon tidigare egen erfarenhet att reflektera kring. Det intuitiva kontextuella perspektivet (icke-
rationalistiska perspektivet) passar då den lärande har viss erfarenhet och vill behålla den respektive 
utveckla den. Det två formerna är alltså kompletterande. Senare forskning stödjer detta. Se t.ex. 
Ellström (1998).  

Samband mellan handlings-, kunskaps och lärandenivå 
Ellström (1996, s.160) gör en sammanställning av hur handlingsnivå, kunskapsnivå och lärandenivå 
korresponderar: 

Handlingsnivå: Kunskapsnivå:   Lärandenivå

Rutinbaserat   Implicit (tyst)   Reproduktivt 
handlande   kunskap   lärande 

Regelbaserat   Procedurkunskap  Metodstyrt 
handlande   (”knowing-how”)  lärande 

Kunskapsbaserat  Teoretisk kunskap  Problemstyrt 
handlande   (”knowing that”)  lärande 

Reflektivt   Meta-kognitivt  Utvecklingsinriktat 
handlande   kunskap55   (kreativt) lärande 

Tabell 3.4 Ellström (1996, s.160) 

I tabellen ovan ser vi tydligt att Ellström har kompletterat den diskuterade handlingsmodellen (D. 
A. Normans handlingsmodell) med nivån ”reflektivt handlande”. Ellström (1992) använde 

55 Här kan den begreppsliga innebörden uppvisa viss variation. Ellström avser kunskapen ”om sig själv och sitt eget 
kunnande, dess räckvidd och gränser, starka och svaga sidor.” (s.159).  



62

beteckningen sensomotoriskt färdighetshandlande och nu har han gått över till rutinbaserat 
handlande. Jag uppfattar övergången som att Ellström vill markera att detta handlande har en större 
social dimension än man tidigare trott. Vad är då rutin för något? och hur uppkommer den? är den 
endast kopplad till individ? Ellström (1996) skriver: 

”När vi väl (på individ, grupp eller organisationsnivå) utvecklat ett sätt att uppfatta, 
hantera och tala om vissa problem eller situationer tenderar dessa tankemönster att 
stabiliseras i form av rutiner och vanemönster. Efter ytterligare en tid kommer dessa att 
institutionaliseras och därmed utgöra ”byggstenar” för de sociala strukturer som 
successivt utvecklas i en organisation. De rutiner som utvecklas baseras inte på 
medvetna överväganden, utan är i hög grad kontextuellt bestämda, dvs. rutinerna 
utformas utifrån de begränsningar som situationen förväntas erbjuda … 
Institutionaliserade rutiner utmärks av att de har ett egenvärde som tas för givet 
oberoende av dess nuvarande instrumentella värde. De tenderar att följas även om de 
objektivt varken gagnar individens eller verksamhetens intressen på kort eller lång sikt.” 
(s.156)

Utifrån det rationalistiska perspektivet växer rutinerna fram via kunskapsbaserat handlande, som 
omformuleras till regelbaserat handlande som i sin tur övergår i det rutinbaserade handlandet 
(kunskapsbasen är nu tyst). Ellström (1992) hävdade att ett lärande kunde ske relativt autonomt på 
den lägsta nivån. Ellström (1996) 
finner att kritiken mot det kognitivt rationalistiska perspektivet har tilltagit. Många empiriska 
studier visar nu att mänskligt handlande i hög grad är rutiniserat, starkt omgivningsberoende och 
intuitivt baserat, och att det endast undantagsvis sker enligt ett rationalistiskt mönster. 
Handlingsplaner och dylikt används oftast för att vid behov rättfärdiga vad man gjort. Ellström 
skriver: 

”Institutionell teoribildning visar hur rutiner kan utvecklas och stabiliseras tämligen 
snabbt i grupper och andra sociala konstellationer. Vad som först framstår som en 
lösning vald av ren tillfällighet eller på prov kan snabbt permanentas och bli svår att 
förändra” (s.33) 

Den verksamhet en individ ingår i är länkad till andra, större verksamheter. Härifrån importeras 
kulturella element där olika rutiner ingår. Dessa förvärvas, enligt Ellström (1996) av individerna 
genom socialisationsprocesser i yrkesutbildning, inträdet i yrket osv. Socialisationen innebär att 
rutinerna förstärks genom att identitet och personlig kunskap kopplas samman. Ett 
utvecklingsinriktat lärande kan i detta sammanhang beskrivas som att bryta och byta rutiner. 

Ellström (1992) anger tre faktorer hos en organisationskultur som uppmuntrar utvecklingsinriktat 
lärande: 
”
• en betoning av handling, initiativ- och risktagande; 
• en tolerans för olikheter i uppfattningar, osäkerhet och felhandlingar. 
• en betoning av och uppmuntran till reflektion över och kritisk prövning av av den egna 

organisationskulturen – särskilt de vedertagna ”sanningar” om vad som är naturligt, möjligt och 
önskvärt att göra. 

” (s.98). 

Ellström (2003) sammanfattar sina tankegångar kring samspelet mellan teori och praktik på följande 
vis:
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”Detta perspektiv innebär att teoretiska kunskaper och praktiskt arbete befruktar 
varandra i lärprocessen, och att det finns någon form av växelverkan mellan dem. Det 
innebär att ett erfarenhetsbaserat lärande förutsätter teoretiska kunskaper för att man ska 
kunna tolka och dra slutsatser av det man gjort. Samtidigt förutsätter de teoretiska 
kunskaperna möjlighet till praktiskt handlande för att de ska kunna befästas och bli en 
del av ens kompetens. Utifrån ett dialektiskt perspektiv betonas också det ömsesidiga 
beroendet mellan ett informellt, erfarenhetsbaserat lärande och ett formellt, 
utbildningsbaserat lärande” (s. 47) 

Ellström vill alltså realisera ett livslångt lärande. Ellström och Davidsson (2001) ställer sig följande 
fråga i sammanhang av praktisk yrkesutbildning: 

”Låter detta sig göras (syftande på realiseringen av ett livslångt lärande: min anm.) inom 
nuvarande system för organisering av den yrkesförberedande utbildningen? Finns inom 
det nuvarande systemet de nödvändiga förutsättningarna, ideologiskt, organisatoriskt 
och materiellt, för ett närmande mellan arbetsliv och skola, mellan arbete och lärande –
och då inte enbart på ett retoriskt plan, utan även i praktiken? (s. 166) 

Frågan är om förutsättningarna är bättre när det gäller den högre utbildningen. Gapet mellan teori 
och praktik tycks mig här än större. Det problemet rår inte ökade resurser till 
distansutbildning/flexibel utbildning på. Det har andra orsaker än de kommunikativa.  

Det lärande som Ellström behandlar i sin forskning är det lärande som sker i direkt anslutning till 
yrkeslivet. Alltså det informella erfarenhetsbaserade lärande som sker i arbetet samt det lärande vi 
vanligen kallar fortbildning. I hans fokus står främst verkstadsarbetare, vårdbiträden och liknande 
yrkesgrupper. Härifrån hämtar han sina egna exempel. De teorier han diskuterar kommer emellertid 
även från studier kring andra grupper i arbetslivet. Enligt mitt perspektiv har Ellströms modeller 
bäring inom flertalet professionsrelaterade utbildningar. Ellströms främsta bidrag, tycks mig vara, 
att han skapar en klar struktur och ordning när han integrerar vad som kan tyckas som vitt skilda 
ansatser/forskningsresultat.

Slutsats och sammanfattning av kapitel 3.4  
Jag har nu undersökt hur en integration av erfarenhetsbaserat och teoribaserat lärande kan göras. 
Vid integration av erfarenhetsbaserat lärande i en professionsrelaterad utbildning som av tradition är 
nästan uteslutande teoribaserad bör man föra in begreppen kompetens och kvalifikation. Jag har 
undersökt dessa begrepp. Därefter har jag visat hur dessa kopplas samman i en kompetensbaserad 
ansats. Jag vidareutvecklade den ansatsen till en rollbaserad ansats som anpassad för högre 
utbildning där erfarenhets och teoribaserat lärande integreras. Jag avslutade med att ge en in inblick 
i hur man kan se på ett lärande där personlig erfarenhet och teori reflekteras. 

Jag sammanfattar nu några viktiga begrepp som jag behandlat. 
Ellström (1992) säger följande: 

”Med kvalifikation avses…den kompetens, som objektivt krävs på grund av arbetsuppgifternas 
karaktär, och/eller som formellt eller efterfrågas av arbetsgivaren. Medan således kompetens utgår 
från individen och dennes potentiella förmåga i relation till ett visst arbete, så utgår begreppet 
kvalifikation från arbete och de krav detta ställer på individens kompetens.” (s.30) 

Vi får oftast mer ”praktiska” teorier kring kvalifikation än kompetens eftersom det är lättare att göra 
mätbara studier kring arbetsuppgifter än egenskaper som t.ex. är kopplade till en individs 
personlighet. Forskare som ser på kvalifikation respektive kompetens tillhör dessutom ofta olika 
diskurser. Det leder till integrationsproblem. Kompetensen kan ses som att den är uppbyggd av 
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följande delar: psykomotoriska faktorer, kognitiva faktorer, affektiva faktorer, personlighetsfaktorer
och sociala faktorer. Dessutom anser jag enligt tidigare resonemang att kompetensen är knuten till 
verksamhet, situation och egen funktion. Vi har också att ta hänsyn till kompetens i formen av 
kompetenta relationer. En person kan dessutom vara komptent i en verksamhet på grund av att det 
där finns en annan person som kompletterar henne. 

Man kan se på kompetens i en verksamhet enligt två grundläggande perspektiv: Cognitive-Rational 
perspective samt Intuitive-Contextual perspective. Se tabell 3.1. Den förstnämnda har vuxit fram ur 
en kognitionsinriktad teoribildning och den senare utifrån en mer humanistiskt inriktad 
teoribildning. Perspektiven bör ses som kompletterande. Den erfarna personalen som kan hantera 
stress, komplexa och ostrukturerade frågeställningar tillhör Intuitive-Contextual perspective. Till 
Cognitive-Rational perspective hör de som är mindre erfarna, handlar mer strukturerat med 
väldefinierade uppgifter. De tillhör också mer hierarkiska miljöer. Genom drivhusaktiviteten bör 
dessa perspektiv kontrasteras och konfronteras med varandra. Genom att stödja studenternas 
metakognition bör vi inducera en kritiskt reflekterande lärprocess där de själva kan se dessa 
perspektiv i relation till sin egen kompetens. 

Jag går nu över till att beskriva vad en kompetensbaserad ansats är. Inom denna tradition försöker 
man, utifrån studier av yrkeslivet, kartlägga yrkesrelaterade kompetenser i form av färdigheter och 
förmågor. Kartläggningen resulterar i utvecklingen av explicita mål som man exponerar studenterna 
för. Den grundläggande idén är att målen ska vara uttryckta i observerbara beteenden. Ansatsen 
(Competency-based) läroplansutveckling introducerades i USA på 1960-talet och då inom 
lärarutbildning. Den har senare spritts till andra delar av världen. Diskursen har vuxit fram ur den 
behavioristiska skolan. Benjamin Blooms läroplansteorier har fungerat som en av utgångspunkterna 
i teoribildningen. Man behöver dock inte vara behaviorist för att överväga en kompetensbaserad 
ansats. Ett utvidgat perspektiv på kunskap där man tex. tar in socialisation, leder till att man ser 
kompetens som något mycket större än teoretisk förståelse. Ansatsen blir relevant trots att 
arbetslivet är föränderligt. Förmågor är i tämligen stor utsträckning möjliga att förflytta mellan olika 
verksamheter. Ansatsens fokus på utveckling av förmågor har också att göra med att låta studenter 
utvecklas i anslutningen till en praktikgemenskap. Syftet är bland annat att undvika praktikchock 
vid inträde i yrkeslivet. Teori har utomordentligt mycket med praktik att göra. Studenter bör därför 
kontinuerligt tränas att göra kopplingar mellan teori och utgångspunkter för handling. Annars är det 
stor risk att den som inträtt i arbetslivet efter ett tag, okritiskt imiterar sina kollegors beteende och i 
sin tur för traditionen vidare med orden: så här har vi alltid gjort. Detta leder till teoriförakt. I en 
professionsinriktad utbildning bör därför de studerande både möta rena ämnesstudier men också ges 
en möjlighet att utöva en yrkesrelaterad roll. Handledd praktik i arbetslivet är en form, deltagande i 
drivhus är en annan. I växelverkan mellan ämnesstudier och praktik bör den lärandes metakognition 
stimuleras för att denne ska upptäcka hur teori och praktik hänger samman i olika situationer.  

I detta läge har den kompetensbaserade ansatsen övergått i en rollbaserad ansats. Den lärande 
handlar i relation till verksamhet, situation (behov, problem och fenomen) och egen funktion (roll 
och/eller grupp). Den handlande kan alltså söka utgångspunkter för handling inom tre 
kunskapsområden verksamhet, situation och egen funktion. I relation till respektive 
kunskapsområde kan man urskilja följande kunskapsaspekter: påståendekunskap, 
förtrogenhetskunskap, omdöme och förmåga. På ett sammantaget vis kan formulering av en 
handling beskrivas enligt modellen i figur 3.4 på nästa sida. 
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*Förmåga

*Omdöme

*Förtrogenhetskunskap

*Påståendekunskap

Formulering 
av handling

Kunskap om 
egen funktion:
roll och/eller grupp

Kunskap om
situation:
behov,
problem, 
inblandade 
fenomen… 

Kunskap om 
verksamhetV

S

F

Formulering av handling

*Förmåga

*Omdöme

*Förtrogenhetskunskap

*Påståendekunskap

Formulering 
av handling

Kunskap om 
egen funktion:
roll och/eller grupp

Kunskap om
situation:
behov,
problem, 
inblandade 
fenomen… 

Kunskap om 
verksamhetV

S

F

Formulering av handling

Figur 3.4 
Denna modell förklaras närmare i kapitel 4 Lärprocess enligt drivhusmodell.

CDIO-matrisen är utvecklad för en ingenjör. Utveckling har skett med en kompetensbaserad ansats 
där Blooms taxonomi använts. Blooms taxonomi är dock inte avsedd för denna verksamhet, vilket 
talar emot CDIO-matrisens användning i praktiska sammanhang. Emellertid har man inom CDIO-
projektet utfört en sållning bland förmågor i vilken avnämarna haft en betydande roll. Med tanke på 
drivhusens nuvarande form där affärsstyrd teknikutveckling ska realiseras bedömer jag att denna 
matris är det bästa som vi har att tillgå. Mot Blooms taxonomi kan man ställa Ellströms taxonomi. 
En användning av den skulle dock kräva ett liknande utvecklingsprojekt som CDIO genomfört. Det 
har vi i nuläget inte möjlighet att genomföra. Alltså utvecklas rollprofiler utifrån CDIO-matrisen. 

I avsnittet Hur kan ett formellt lärande kompletteras av ett erfarenhetsbaserat lärande diskuterar
jag villkor för lärande i situationer där man handlar. Här refereras en modell där Ellström (utvecklat 
från Engeström) behandlar handlingsnivå, i förhållande till kunskapsnivå och lärande nivå. Se tabell 
3.4. Jag tar också tar upp villkoren för att nå ett utvecklingsinriktat lärande i sammanhang av 
verksamhet och situation. Ett sådant lärande kräver teoretiska perspektiv. Avsnittet avslutas med 
visionen om att realisera ett livslångt lärande med en livsvid dimension. Det är också 
drivhusmodellens vision. 

Detta kapitel har jag ägna åt att bygga upp en verksamhetsrelaterad teori. Denna utgör tillsammans 
med den verksamhetsintegrerade tolkningscirkeln basen för analys av drivhusmodell och 
motsvarande verksamhet/praxis. Den utgör också basen för den konstruktion av modell för 
lärprocess enligt drivhusmodell som jag genomför i kapitel 4. Ambitionen har varit att på kritisk 
väg integrera olika teoribildningar med ambitionen att modell, verksamhet/praxis ska kunna ses 
utifrån ett helhetsperspektiv. Det innebär också att rekommendationer till verksamhet/praxis 
förväntas kunna ges utifrån ett helhetsperspektiv. Min bedömning har varit att teorier om kunskap 
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och lärande är de teorier som, vid nuvarande utvecklingsnivå för drivhusmodell och 
verksamhet/praxis, har störst relevans för, och bör ges mest verkan på, utformningen av arenans och 
drivhusens kärnverksamhet.56 I kapitlet tog jag därför upp och reflekterade kring en rad centrala 
begrepp och teoretiska perspektiv på lärande och kunskap, samt ställde dem i relation till varandra. 
Den verksamhetsrelaterade teorin förväntas förutom syftet att ligga till grund för analysen i kapitel 
4 funktionen att fylla en funktion som reflektionsfond i den fortsatta utvecklingen av drivhusmodell 
och verksamhet/praxis. Som reflektionsfond bör den inte endast vara användbar för mig och 
verksamhetens deltagare utan för alla som är involverade i eller intresserade av en integration 
mellan erfarenhetsbaserad och teoribaserad utbildning. Genom att redovisa denna i sin helhet, så 
den framträtt för mig, öppnar jag för andra att kunna göra en helhetsbaserad bedömning. Således 
har jag tagit upp och behandlat perspektiv och modeller kring lärande och kunskap som inte 
kommer i direkt användning i analysen i kapitel 4. Utvecklingen av detta kapitel har stått för en stor 
del av analysarbetet i detta forsknings och utvecklingsprojekt. Den verksamhetsrelaterade teorin bör 
inte ses som något statiskt. Likt den preskriptiva modellen bör den utvecklas, omprövas och 
revideras allteftersom utvecklingsarbetet fortskrider. 

56 Allteftersom verksamheten kring arena och drivhus expanderar kommer teoribildningar inom fler områden att 
aktuella att lyfta in i den verksamhetsrelaterade teorin. Ett exempel på sådant område är ekonomiska och juridiska 
teorier om kommersialisering av forskningsresuktat.  
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