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Sammanfattning 

 

Svenskt Stål AB (SSAB) Oxelösund AB, Division Grovplåt ingår i koncernen SSAB 
Svenskt Stål AB och är nordens största tillverkare av grovplåt. Detta examensarbete 
handlar om hur utvalda medarbetare på SSAB Oxelösund AB tillägnat och befäst sina 
kunskaper, då det är tänkt att de i förlängningen ska föra vidare sina kunskaper inom 
företaget. Examensarbetet fokuserar på hur medarbetarna uppfattar sitt lärande och hur 
det de tillskansat sig dem. För att undersöka detta har två enskilda samtal förts med 
fem erfarna medarbetare med olika arbetsbefattningar och erfarenheter inom olika 
områden inom företaget. Förutom genomförande av samtal har arbetet även inkluderat 
litteraturstudier. 

 

Medarbetarna uttrycker att deras erfarenhet omvandlats till kunskap i samband med 
reflektion över nyupplevda händelser. De beskriver att lärandet är en kontinuerlig 
process som sker över tid samt att de lär sig i gemenskapen med andra människor. 
Medarbetarna har befäst sina kunskaper då de antingen formulerat och verbaliserat 
eller praktiserat sina kunskaper. De har på så sätt bekräftat och synliggjort sina 
kunskaper för i första hand sig själva men även för sin omgivning.  

 

För att SSAB Oxelösund AB så småningom ska kunna överföra medarbetarnas 
erfarenheter och kunskap vidare till andra medarbetare krävs att de själva ges tid att 
reflektera över sina kunskaper. De måste bli medvetna om både vilka kunskaper de 
besitter och vilka kunskaper de skall dela med sig av för att de ska kunna lyckas med 
kunskapsdelningen.  
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Abstract 

 
The Swedish steel manufacturer Oxelösund AB is a member of the SSAB Swedish 
Steel Group and is the largest Nordic manufacturer of heavy steel plate. This thesis is 
about how selected employees at SSAB Oxelösund AB acquire and consolidate their 
knowledge, when it is supposed that they, in the future, will pass their knowledge on 
within the company. The thesis focuses on how employees perceive and gain their 
learning.  
 
The employees expresses that their experience transforms into knowledge when they 
reflect upon recently perceived events. They describe that learning is a continuous 
process that is achieved over time and that they learn in their meeting with other people. 
Those employees were consolidating their knowledge when they both formulated and 
expressed themselves in words or when they practiced their skills. Thus they have 
confirmed and have made their knowledge visible, primarily for themselves but also for 
their surroundings. 
 
For SSAB Oxelösund AB, to gradually will be able to transfer the employees experience 
and knowledge to other employees, it is essential to give them time to reflect upon their 
own knowledge. They must become aware of both the knowledge they possess and 
what skills are to be shared, to succeed in sharing their knowledge. 

 



 

 
 
 
 

Lärande medarbetare 
 

En studie om att medvetandegöra medarbetares kunskaper 

 

 

 

Learning collaborators 
 

A study in making experience based knowledge conscious 

 

 

 

 

Pernilla Feltsen 

 

 
Examensarbete 
 
Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation 
 
Yrkeskunnande och teknologi 
 
Kungliga Tekniska Högskolan 
 
Stockholms Universitet 
 
Stockholm 
 
2008 



 

2 
 

 
Sammanfattning  
 
Svenskt Stål AB (SSAB) Oxelösund AB, Division Grovplåt ingår i koncernen SSAB 
Svenskt Stål AB och är nordens största tillverkare av grovplåt. Detta examensarbete 
handlar om hur utvalda medarbetare på SSAB Oxelösund AB tillägnat och befäst sina 
kunskaper, då det är tänkt att de i förlängningen ska föra vidare sina kunskaper inom 
företaget. Examensarbetet fokuserar på hur medarbetarna uppfattar sitt lärande och hur det 
de tillskansat sig dem. För att undersöka detta har två enskilda samtal förts med fem 
erfarna medarbetare med olika arbetsbefattningar och erfarenheter inom olika områden 
inom företaget. Förutom genomförande av samtal har arbetet även inkluderat 
litteraturstudier. 
 
Medarbetarna uttrycker att deras erfarenhet omvandlats till kunskap i samband med 
reflektion över nyupplevda händelser. De beskriver att lärandet är en kontinuerlig process 
som sker över tid samt att de lär sig i gemenskapen med andra människor. Medarbetarna 
har befäst sina kunskaper då de antingen formulerat och verbaliserat eller praktiserat sina 
kunskaper. De har på så sätt bekräftat och synliggjort sina kunskaper för i första hand sig 
själva men även för sin omgivning.  
 
För att SSAB Oxelösund AB så småningom ska kunna överföra medarbetarnas 
erfarenheter och kunskap vidare till andra medarbetare krävs att de själva ges tid att 
reflektera över sina kunskaper. De måste bli medvetna om både vilka kunskaper de besitter 
och vilka kunskaper de skall dela med sig av för att de ska kunna lyckas med 
kunskapsdelningen.  
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Abstract 
 
The Swedish steel manufacturer Oxelösund AB is a member of the SSAB Swedish Steel 
Group and is the largest Nordic manufacturer of heavy steel plate. This thesis is about how 
selected employees at SSAB Oxelösund AB acquire and consolidate their knowledge, when 
it is supposed that they, in the future, will pass their knowledge on within the company. 
The thesis focuses on how employees perceive and gain their learning.  
 
The employees expresses that their experience transforms into knowledge when they 
reflect upon recently perceived events. They describe that learning is a continuous process 
that is achieved over time and that they learn in their meeting with other people. Those 
employees were consolidating their knowledge when they both formulated and expressed 
themselves in words or when they practiced their skills. Thus they have confirmed and 
have made their knowledge visible, primarily for themselves but also for their 
surroundings.  
 
For SSAB Oxelösund AB, to gradually will be able to transfer the employees experience 
and knowledge to other employees, it is essential to give them time to reflect upon their 
own knowledge. They must become aware of both the knowledge they possess and what 
skills are to be shared, to succeed in sharing their knowledge. 
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Förord 
 
 
Detta examensarbete har utförts på institutionen industriell ekonomi och organisation 
(tillhörande ITM, Skolan för Industriell Teknik och Management) vid Kungliga Tekniska 
Högskolan och är det avslutande momentet i min civilingenjör- och lärarutbildning med 
inriktning mot matematik och fysik vid KTH och Stockholms Universitet. Examensarbetet 
är en drygt tjugo veckors studie i kunskapshantering och genomfördes under hösten 2008 
på SSAB Oxelösund AB som även varit examensarbetets uppdragsgivare.  
 
Främst vill jag tacka min handledare på SSAB Oxelösund AB, Anna Cederholm, vars 
förtjänst att detta examensarbete blivit möjligt. Jag vill även tacka för alla de timmar vi 
samtalat om kunskap och lärande inom företaget och för hennes goda råd och 
kommentarer. 
 
Jag vill tacka min handledare Maria Hammarén på Kungliga Tekniska Högskolan, för stöd 
och vägledning jag fått under arbetets gång. Hon har gett mig ett teoretiskt perspektiv och 
inspirerat till att kunna ställa intressanta frågor till samtalsparterna i undersökningen.  
 
Vidare vill jag tacka min biträdande handledare på Stockholms Universitet, Lena Geijer, för 
att även hon gett mig vägledning i mitt val av ett teoretiskt perspektiv. Framför allt har hon 
gett mig värdefulla råd kring uppbyggnad och struktur av rapporten, vilket varit mig till stor 
hjälp. 
 
Jag riktar även ett stort tack till SSAB Oxelösund AB för att jag fått ta del av verksamheten 
och vill särskilt vända mig till Siv Bengtsson, Klas Lundbergh, Uwe Träder, Madeleine 
Carman samt Per-Olof Sandberg, vilka verkat som mina samtalsparter som studien utgått 
från. Deras vilja att dela med sig av deras personliga erfarenhet och deras omfattande och 
innehållsrika svar har varit en avgörande faktor till detta examensarbetes resultat.  
 
Slutligen vill jag tacka min familj och vänner för att de hjälpt mig reflektera, formulera och 
verbalisera mina tankar och funderingar under arbetets gång. 
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Inledning 
 
Det svenska samhället upplever ständigt generationsskiften men just nu är det mer 
uppmärksammat då det pågår en demografisk förändring, inte bara i Sverige utan även 
internationellt. Många företag är medvetna om förändringen som pågår men kan i dagsläget 
inte göra något annat än att stå som åskådare när de erfarna medarbetarna är på väg att 
lämna arbetsplatsen med sina ryggsäckar fyllda med erfarenheter och kunskap. 
Anledningen till detta, är att företagen upplever att de inte har de rätta verktygen för att 
behålla mångårig erfarenhet. Svenskt Stål Aktiebolag Oxelösund Aktiebolag (SSAB 
Oxelösund AB) är beredda att förändra nuvarande arbetssätt för att minska sårbarheten 
inom företaget. 
 

SSAB OXELÖSUND AB 

 
Järnverket, som det då hette, byggdes 1914-1917 och var ett av de första järnverken i 
Sverige med att basera sin järnframställning på koks. Koks utvanns ur stenkol i eget 
koksverk vilket sker än idag. Stålverkstraditionen i Oxelösund sträcker sig därmed över ett 
drygt sekel. Metallurgin är malmbaserad och malmförsörjningen utgörs helt av pellets som 
tillsammans med koks utgör råvaror för tillverkning av råjärn. Järnverket var som störst i 
början av 1970-talet, då det var ungefär 4200 anställda.1  
 
 

SSAB Oxelösund AB, Division Grovplåt ingår i koncernen SSAB Svenskt Stål 
AB och är Nordens största tillverkare av grovplåt. Divisionen är världsledande 
inom specialområdet kylda stål med kända varumärken som HARDOX och 
WELDOX. Med kylda stål avses grovplåt med extra hög hållfasthet och god 
svetsbarhet i kombination med hög slitstyrka och god formbarhet. Kylda stål, det vill 
säga slitstålen HARDOX och konstruktionsstålen WELDOX används i 
applikationer med extrema krav på hållfasthet i kombination med god svetsbarhet 
eller hög slitstyrka. De kylda stålen säljs över hela världen och används bland annat 
i entreprenadmaskiner och gruvutrustning. Drygt 70 % av leveranserna utgörs av 
kylda stål.2  

 

SSAB Oxelösund AB är Sveriges enda stålverk som har en hel produktionslinje, det vill 
säga från järnråvara till färdig grovplåt. Under året 2006 producerades cirka 586 000 ton 
grovplåt där 90 procent av produktionen exporteras. SSAB Oxelösund AB:s största 
enskilda marknad utomlands är Tyskland.3  

Det finns idag ungefär 2500 anställda på SSAB i Oxelösund varav cirka 1000 är tjänstemän, 
resterande arbetar inom produktionsområdet. Stålverket i Oxelösund sover aldrig utan är 
alltid vaket. Det finns fem arbetslag som arbetar i tre skift, dygnet runt och under varje skift 
arbetar omkring 400 medarbetare.4  
 

                                                 
1 Samtal med Anders Stenberg, Historikgruppen, SSAB Oxelösund AB, 2008-10-30 
2 SSAB Oxelösund AB:s hemsida, 2008-10-05  
3 SSAB Oxelösund AB:s hemsida, 2008-10-05 
4 Samtal med Anna Cederholm, SSAB Oxelösund AB, 2008-09-05 
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Medvetenhet om att ungefär 80 tjänstemän blir ålderspensionärer på SSAB Oxelösund AB 
inom de närmaste tre åren, har gjort ledningen uppmärksam på att kunskaper, som är 
mycket viktiga för företaget, kan gå förlorade. Detta har lett till att en inventering inom 
företaget skett där respektive enhetsledningsgrupp kartlagt kommande personalbehov, i 
syfte om att få en överblick när medarbetare går i pension. Därefter har företaget försökt 
bestämma kort- och långsiktiga ersättare till de olika befattningarna.  
 
För att minska sårbarheten inom företaget vill SSAB Oxelösund AB rekrytera ny personal 
som ska fylla det tomrum som uppstår då medarbetare går i pension. Det problem som då 
uppstår är att den nya medarbetaren, med stor sannolikhet, inte kommer att ha de 
färdigheter och den kunskap som den medarbetare de efterträder. Önskan som SSAB 
Oxelösund AB har är att nya medarbetare ska bli erfarna snabbare i och med att erfarna 
medarbetare överför sin kunskap.  
 
För att en erfaren medarbetare ska överföra sin erfarenhet och kunskap måste de själva 
veta hur de tillägnat sig sin erfarenhet och kunskap i sitt yrke, för att de ska kunna föra 
vidare sina kunskaper till andra medarbetare.  

Uppgift  
 
För att möjliggöra kunskapsutveckling mellan medarbetare har frågorna som 
examensarbetet avser att besvara formulerats enligt följande: 
 

• Vilken slags kunskap har medarbetarna tillägnat sig? 
• Hur har medarbetarna tillägnat sig kunskapen? 

 
Rapporten syftar därmed till att:  
 

• beskriva och belysa hur medarbetare inom företaget uppfattar sitt eget lärande 
• med hjälp av litteratur och resultat göra en sammanfattande analys samt föreslå 

eventuell fortsatt forskning 
• tydliggöra vilka grundförutsättningar som krävs för att medarbetare ska kunna dela 

med sig av sina kunskaper  
 

Målet med examensarbetet är att undersöka hur medarbetare tillägnat och befäst sina 
kunskaper genom att belysa hur lärprocessen uppfattats.  
 
Genom att utföra denna studie är målsättningen en förhoppning om att den ska ge ett 
kunskapsbidrag om yrkeskunnande och komplettera det arbete och forskning som utförts 
dels vid avdelningen för Yrkeskunnande och Teknologi på Kungliga Tekniska Högskolan 
men även vid institutionen för didaktik och pedagogiskt arbetet vid Stockholms 
Universitet.  
 

Avgränsning 

 
I detta examensarbete har jag valt att fokusera på hur några få medarbetare har tillägnat sig 
sina kunskaper, för att de i ett senare skede ska kunna föra vidare sina kunskaper inom 
företaget. Jag har även valt att begränsa mig enbart till medarbetare med 
tjänstemansbefattning, istället för både kollektivanställda och tjänstemän. För att kunna 
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betrakta denna studie som kvalitativ istället för kvantitativ har jag valt att endast använda 
mig av ett fåtal samtalsparter.  
 
Jag kommer i detta examensarbete främst hänvisa den teoretiska delen kring kunskap och 
inhämtning av kunskap till olika pedagoger och filosofer och inte lägga så stor vikt till 
andra teorier som till exempel organisationsteori. Jag är medveten om att andra teorier kan 
tolka kunskap och inhämtning av kunskap på fler andra sätt men detta är en avgränsning 
jag valt att göra. Denna avgränsning kan i sin tur resultera till att den analys som jag 
kommit fram till kan motsäga andra teorier som jag uteslutit i denna rapport.  
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Samtal som metod 
 
Att göra ett metodval är inte alltid lätt men för att underlätta valet är det viktigt att utgå 
från vad det är man vill undersöka och vad som passar frågeställningen. För mig var valet 
ganska naturligt. Jag har använt mig av kommunikation genom samtal då ”kommunikation 
– och då särskilt språklig sådan – är ett sätt att representera världen för oss själva och 
andra, ett sätt att göra den tillgänglig för diskussion och att lyfta fram de aspekter och 
perspektiv på händelser som är intressanta i en given situation” 5. Jag ville studera de 
anställdas uppfattningar och erfarenheter kring lärande och därmed få tillträde till deras 
beskrivningar som jag hoppades skulle ske i form av analogier eller exempel. Jag har även 
använt ett kvalitativt förhållningssätt. Enligt Steinar Kvale är syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun att förstå ”ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv”6 
vilket också är mitt syfte.  
 
För att uppnå examensarbetets syfte valde jag att använda mig av samtal med öppna 
frågeställningar, frågor som inte kan besvaras med ja eller nej, för att fånga en helhetsbild. 
Detta med förhoppning om att erhålla olika svar som skulle kunna få samtalet att utöka till 
fler eller större områden. Vid samtalen förde jag anteckningar men koncentrerade mig mest 
på att lyssna aktivt, vilket enligt Herlitz (2001) är motsatsen till att passivt höra. Ett aktivt 
lyssnande innebär att höra vad min samtalspart sagt, försökt förstå det samtalsparten sagt 
och kunna sätta in det i rätt sammanhang men även försökt få samtalsparten att uppfatta 
att jag hört och försökt förstå7. Jag har även försökt använda mig av verktyg för 
professionellt lyssnande i min strävan om att få fördjupade svar. Exempel på verktyg för 
professionellt lyssnande är att hålla ögonkontakt, anpassa röstläge och taltempo, visa 
närvaro och kunna ställa frågor som knyter an till tidigare teman8. En av många fördelar 
med att genomföra samtal, till skillnad från enkätinsamlingar, är flexibiliteten att kunna ge 
följdfrågor samt att få uttömmande svar på öppna frågor.  
 

Tillvägagångssätt 

 
Jag har genomfört två enskilda samtal med fem medarbetare, alla med olika 
arbetsbefattningar och erfarenheter inom olika områden inom företaget. Det första 
samtalet varade mellan sjuttiofem minuter och två och en halv timme. Det andra samtalet 
varade mellan tio och trettio minuter. 
 
Inför det första samtalet ombads samtalsparterna att fundera över: ”När du verkligen lärde 
dig något”. De fick minst ett dygn till att fundera över frågan och rekommenderades att 
skriva ner sin berättelse inför vårt första samtal.  
 
Syftet med samtalen var att få reda på hur de beskrev sitt lärande. Jag försökte även fånga 
upp samtalsparternas uppfattning om hur deras kunskap bildats, vilket är knutet till mina 
frågeställningar. Jag försökte skapa en personlig och respektfull kontakt med mina 
samtalsparter genom att, i början av samtalet, presentera mig på ett personligt sätt.  
 

                                                 
5 Herlitz, G (2001) Socialgrammatik, s. 58 
6 Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 32 
7 Herlitz, G (2001) Socialgrammatik, s. 46 
8 Hägg, Kuoppa (1997) Professionell vägledning – med samtal som redskap, s. 47 
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Samtalet hade som utgångspunkt ett par, på förhand, bestämda öppna frågor. Därefter flöt 
samtalet med andra öppna frågor som jag fann lämpliga för ett åstadkomma ett frodigt 
samtal. Under samtalet var jag noga med att hålla ögonkontakt och nicka med huvudet för 
att visa med mitt kroppsspråk att jag lyssnade och var intresserad av vad de sa. Jag använde 
mig även av omskrivningar för att få min samtalspart att uppfatta att jag hört och försökt 
förstå deras berättelse. De kunde därför direkt rätta mig om det så behövdes. Ibland kunde 
jag även upprepa de ord eller begrepp som mina samtalsparter använde för att, på så sätt 
uppmuntra dem att förtydliga meningar som jag ville att de skulle utveckla. Jag delade även 
med mig av egna exempel för att ge samtalsparten stöd och bekräftelse i deras berättande.  
 
För att kommunikation mellan människor ska fungera så måste samma innehållsliga 
tolkning av ett ord uppfattas av personerna som befinner sig i konversationen. Har 
personerna inte samma uppfattning om ett ord så kan de heller inte förstå varandra. Alla 
människor har olika erfarenheter och gör olika värderingar av ett ord. Fördelarna med att 
samtala har varit att samtalsparterna givits tillfälle att fråga om det är något de inte förstår 
eller undrar över. Många ville att jag skulle förtydliga vissa begrepp, som till exempel 
omdöme. Jag valde då att inte ge ett svar, utan försökte få samtalsparterna att berätta för 
mig deras uppfattningar kring begreppet. På så sätt kunde jag följa deras tankebanor och 
jag kunde även fråga dem om det var något jag fann oklart. Jag tolkar detta som att 
samtalsparterna och jag skapade ”samma” bild av det ord vi samtalade om.  
 
Genast efter det första samtalet återgav jag i text vad som framkommit utifrån mitt minne 
och några få anteckningar som jag fört.  Texten låg sedan till grund för det återkopplande 
samtalet, där tanken var att de skulle bekräfta min återgivning. För att skapa ett 
förtroendefullt klimat, talade jag i det första samtalet om för samtalsparterna att vi skulle 
träffas för ett återkopplande samtal och att de då skulle ges möjlighet att påverka den text 
jag skrivit ut. Jag hade även en förhoppning om att det första mötet skulle resultera i 
ytterligare reflektion hos samtalsparterna, vilket i sin tur kanske skulle kunna öppna upp för 
fler exempel. 
 
Inför det återkopplande samtalet läste samtalsparterna den text jag skrivit om vårt samtal 
varpå vi gemensamt kunde göra ändringar om så behövdes. Samtliga samtalsparter har 
därefter godkänt den slutgiltiga texten om min uppfattning av samtalet, varför jag valt att 
inte anonymisera samtalsparterna.  
 
En förutsättning som krävdes för ett givande samtal var att få ett fungerande samspel och 
skapa förtroende eftersom jag anser att samtal skapas mellan de medverkande parterna9, det 
vill säga, mellan mig och min samtalspart.  
 

Att välja samtalspart 

 
För att få en bred och täckande information har samtalsparter handplockats av min externa 
handledare på SSAB Oxelösund AB. I valet av samtalsparter tänkte man på att få stor 
spridning inom olika arbetsområden med förhoppning om att de skulle kunna bidra med 
olika synvinklar kring lärande. Man tog även hänsyn till att välja både män och kvinnor i 
olika åldrar för att få, dels en genusspridning men även en åldersspridning. En tredje faktor 
var även att välja samtalsparter med olika lång erfarenhet inom deras respektive 
arbetsområde. 

                                                 
9 Hammarén Maria, handledarsamtal 2008-09-26 
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Skevhet  

 
Vid genomförandet av samtal kan alltid en risk för skevhet uppstå i resultatet. Jag valde att 
inte spela in samtalen, då jag anser att det goda samtalet kan gå förlorat om parterna känner 
sig obekväma och ovana vid att samtal spelas in10, vilket i sin tur tvingat mig lita till mitt 
minne. ”Det är uppenbara begränsningar förbundna med att lita på sitt minne vid 
intervjuanalys, till exempel att man snabbt glömmer bort detaljer och att minnet är 
selektivt. Intervjuarens omedelbara minne kommer dock att omfatta såväl den visuella 
informationen om situationen som den sociala atmosfären och personliga interaktionen, 
vilka i stor utsträckning går förlorade vid en vanlig bandinspelning.”11 För att komma ihåg 
samt för att strukturera mina tankar och uppfattningar har jag direkt efter varje samtal 
skrivit rent mina anteckningar. Dessa minnesanteckningar har sedan legat till grund för den 
text de återkopplande samtalen vilade på. Texten, som beskriver min återgivning av 
samtalen har därefter bekräftats av respektive samtalspart. Under samtalet kan eventuella 
feluppfattningar ha uppstått men denna risk har jag försökt minimera då jag återkommit till 
samtliga samtalsparter som fått tillfälle att få förtydliga vad de menat under samtalet.  
 
I ett samtal måste jag även ta hänsyn till min egen inverkan och påverkan. Jag som 
samtalspart och människa kan inverka på de svar som uttrycks av min samtalspart, både 
medvetet och omedvetet, utifrån min egen förförståelse i ämnet samt egna erfarenheter. 
Genom att vara medveten om problemet så kan jag minska risken för skevhet om jag kan 
vara förtrogen med mina tankar, värderingar och fördomar i samtalen eftersom medvetna 
och omedvetna signaler kan sändas ut i form av olika uttryck. Jag har försökt kontrollera 
dessa uttryck då jag anpassat röstläge, taltempo, ansiktsuttryck och kroppsspråk till 
samtalsparten. Under samtalen har jag försökt att inte ställa ledande frågor utifrån risken att 
få tillrättalagda svar men har samtidigt under tolkningen varit medveten om att problemet 
funnits.  
 
Maja-Lisa Perby skriver i sitt metodkapitel i hennes avhandling Konsten att bemästra en process. 
Om att förvalta yrkeskunnande12 att både tid och kontinuitet har en central roll för hur väl 
undersökningen ska nå ner på djupet. Hon påpekar vikten av att kunna återvända till 
informanterna för att kunna reda ut missuppfattningar som uppstått och för att få en 
tydligare bild av vad som sagts. I hennes undersökning har hon därför upprepade gånger 
kunnat återvända till hennes informanter efter att hon gått igenom hennes material. Hon 
säger också att varje arbetsplats har sitt språk och att det tar tid att sätta sig in i det och 
förstå det, varför man inte får ha för bråttom. Till skillnad från Perby har jag inte haft 
möjlighet att träffa samtalsparterna mer än två gånger på grund av den begränsade tid som 
examensarbetet förväntades ta och har därför inte kunnat uppnå en önskad kontinuitet. 
 
Inför samtalet förberedde jag samtalsparterna om att samtalet kunde komma att ta mellan 
60 och 90 minuter. När samtalet väl pågick om behov förelåg och om jag fann det lämpligt, 
frågade jag samtalsparterna om de hade tid att fortsätta samtalet. Jag uppfattade det som att 
tiden inte var någon stressfaktor för samtalsparterna eller mig – men det är som sagt bara 
min uppfattning.  
 

                                                 
10 Hammarén Maria, handeldarsamtal, 2008-09-26 
11 Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 148 
12 Perby, Maja-Lisa (1995) Konsten att bemästra en process, s. 208 - 237 
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Reflektion 

 
Under min studietid vid Lärarhögskolan i Stockholm13 introducerades ett reflekterande 
förhållningssätt vilket jag har använt mig av i detta arbete. Efter varje genomfört moment, 
vare sig det handlade om föreläsningar, läst litteratur eller gruppdiskussioner, fördes 
anteckningar – loggbok som kursledarna kallade det – om vad tillfället lärt oss studenter. 
”Det man skriver finns kvar att återvända till, man kan se sina tankar och reflektera över 
dem och man kan upptäcka och förstå sammanhang när man med egna ord utreder de 
erfarenheter och tankeprocesser man varit delaktig i.”14 Jag fann denna metod mycket 
användbar då jag på ett naturligt sätt hittade en enkel väg för att reflektera över mina, då, 
nyss vunna erfarenheter. Jag som student gavs tid för reflektion men jag tog mig även tid. 
Jag blev tvungen att strukturera och sortera mina tankar i mitt eget huvud för att 
överhuvudtaget kunna formulera ord på ett papper. Jag märkte med tiden att jag, med 
metodens hjälp, lättare mindes vad jag gjort under kursen om jag skrivit ner mina tankar. 
Min förståelse ökade även i samband med att jag skrev. Inför detta examensarbete har jag 
därför kontinuerligt skrivit anteckningar när jag gjort min litteraturstudie men jag har även 
använt mig av tidigare anteckningar från tidigare litteraturstudier som genomförts under 
min studietid på högskolorna. Jag har också använt mig av Maria Hammaréns bok ”Skriva 
– en metod för reflektion”15 men även av hennes rekommendation om att ”läsa med 
pennan i hand”16, om att göra anteckningar om mina egna erfarenheter och associationer 
när jag läser någon annans text.  
 

Objektivitet  

 
Då jag sedan min uppväxt befunnit mig omgiven av människor med intresse för 
specialpedagogik och psykologi, där kommunikation varit en gemensam röd tråd, så har 
naturligtvis jag som person formats och fostrats inom vissa ramar. Jag kommer alltid att 
bära med mig olika värderingar utifrån normer och erfarenheter jag upplevt. Även den 
litteratur som jag läst kommer att spegla mitt synsätt och påverka de tolkningar jag ständigt 
gör.  
 
Viktigt att komma ihåg är att jag som medpart, både betraktare och aktör, tolkar situationer 
olika utifrån mina egna erfarenheter. Tillsammans i ett samspel skapas gemensamma 
erfarenheter som ser olika ut för de olika medspelarna, utifrån innehållet i de egna 
ryggsäckarna som är fyllda med erfarenhet. När jag i ett samtal ska vara så objektiv som 
möjligt, kommer jag ofrivilligt att tolka vad som sägs utifrån mina erfarenheter för att skapa 
mig en förståelse. Även denna text kommer att tolkas utifrån läsarens egna erfarenheter, 
varför jag vill påpeka att den objektivitet som kanske önskas från en rapport som denna 
inte går att uppnå. Jag som samtalsledare har däremot kunnat återkomma till mina 
samtalsparter där de kunde bekräfta min återberättelse av samtalen i samband med de 
återkopplande samtalen. Jag har även kunnat fråga dem om det uppstått några frågetecken. 
Tyvärr är det inte lika lätt för läsare till denna text att fråga författaren om oklarheter som 
uppstår under läsningen.  
 

                                                 
13 Kurs vid Lärarhögskolan Stockholm, Undervisningsprocesser, kommunikation och lärande, Ingegerd 

Ekendahl, Anna Sällström, Marcus Warnby, höstterminen 2003 
14 Lendahls, B och Runesson, U (red)(1995) Vägar till elevers lärande, s.62 
15Hammarén, Maria (1995) Skriva – en metod för reflektion 
16 Hammarén Maria, handledarsamtal, 2008-06-09 
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Trovärdighet och tillförlitlighet 

 
Under ett samtal är det viktigt att kontrollera trovärdigheten och tillförlitligheten och detta 
ska ske redan när man formulerar de frågor som samtalet ska luta sig emot men även under 
själva samtalet.17 Jag använde mig därför av omskrivningar och sammanfattade vad 
samtalsparterna sagt för att försäkra mig om att jag förstått rätt men även till att tydliggöra 
för min samtalspart att jag lyssnat18. På så sätt kunde de direkt rätta mig om det behövdes. 
Om jag ville få samtalsparterna att utveckla eller förtydliga något de uttryckt, upprepade jag 
ord eller begrepp de använt för att uppmuntra dem att berätta vidare. Frågor som återknöt 
till tidigare ämnen användes även som bekräftelse av att jag som samtalspart förstått vad 
som uttryckts tidigare.  
 
Jag finner flera fördelar med att föra ett samtal och föra en dialog med min samtalspart. 
Tillskillnad från en intervju, där intervjupersonen har förberett flera frågor som förväntas 
besvaras, är samtalet mindre styrt. Under en intervju anser jag att informanten kan uppleva 
situationen stel och krystad eftersom det inte finns någon dialog mellan informant och 
intervjuperson. Att skapa förtroende i en intervju kan därför anses svårt då det endast är 
informanten som delar med sig av sig själv och sina tankar. Under samtal ges tillfälle för 
utsvävningar och det är förmodligen dessa utsvävningar som kan leda till andra intressanta 
upptäckter.    
 
Då jag i mitt val av metod beslutat mig för att inte spela in samtalen finns risker att 
metoden påverkat tillförlitligheten negativt. Jag har inte kunnat gå tillbaka till inspelningar 
för att på så sätt lyssna om jag ”hört rätt” utan har istället förlitat mig på mitt minne och 
mina anteckningar som jag fört under samtalen. Hade jag däremot valt att använda mig av 
bandspelare så hade metoden i sig medfört faktorer som påverkat tillförlitligheten. Om jag 
valt att använda bandspelare hade förmodligen både jag och samtalsparterna känt oss 
obekväma, spända och nervösa på grund av ovanan att bli inspelad. Det i sin tur kunde ha 
lett till att samtalsparterna inte delat med sig av sina tankar kring lärande och erfarenheter.  
 
En annan risk med att inte ha spelat in samtalen är att jag kan ha antecknat fel under 
samtalet vilket i sin tur lett till feluppfattningar. Det kan även vara så att jag uppfattat det 
som sagts på ett annat sätt än som varit samtalspartens intension men för att motverka 
dessa risker har jag återkommit till alla samtalsparter i ett återkopplande samtal som 
beskrivits ovan. De har där haft möjlighet att bekräfta min återberättelse av samtalen och 
därmed kunna rätta till eventuella feluppfattningarna.  
 
Ytterligare en aspekt är att samtalen kom att ha olika kvalitet, beroende på min egen vana 
vid att vara samtalspart med en tidigare känd eller okänd person, hur väl jag fört 
anteckningar under samtalet, deras inställning inför samtalsämnet och mig som person, 
deras egna förberedelser och förväntan om vad samtalet skulle ge, om känslor som hunger, 
trötthet var tillfredställda, och så vidare. Mina egna erfarenheter och den litteratur jag läst 
kan också ha påverkat mig att höra det ”jag vill höra” varför objektiviteten varit svår att 
uppnå.  
 
 
 
 

                                                 
17 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (kapitel 8, 9, 11, 12 och 13) 
18 Hägg, Kuoppa, (1997) Professionell vägledning – med samtal som redskap, s. 47 
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Teori 
 
Sagor, myter och berättelser har fungerat som kunskapsspridare lika länge som människan 
funnits men de har också varit viktiga kulturbärare då de samtidigt fascinerat och fängslat. 
Kunskap är ett begrepp som funnits i alla tider och varit viktigt för människans överlevnad 
och strävan att få ett bättre liv.19  
 
Enligt Nationalencyklopedin20 var Platon den första som hade funderingar kring begreppet 
kunskap. Han frågade sig vad skillnaden var mellan att verkligen veta något, det vill säga att 
ha kunskap (episteme) och att ha en sann uppfattning eller en åsikt (doxa). Platon kom fram 
till att ha kunskap betyder att man inte bara har en åsikt eller en sann uppfattning om något 
utan även har goda grunder för sin åsikt. Hans tolkning ligger idag fortfarande till grund för 
de tre villkor som ska anses vara uppfyllda för att någon ska kunna sägas ha kunskap om 
något.  
  
”Om P ska anses ha kunskap om påstående A måste följande vara uppfyllt:  
1) att A är sann  
2) att P håller A för sann och  
3) att P har goda grunder för att hålla A för sann.  
Härifrån grundar sig kunskapsteorin, även kallad epistemologi, som är en huvudgren till 
filosofi.”21 
 
Roger Säljö, professor i pedagogik, säger i sin bok Lärande i praktiken att ”All den 
information som finns lagrad i böcker, och som individen kan ha tagit till sig […] inte är 
kunskap i sig”22. Även om man besitter information är steget långt till kunskap. Säljö menar 
att kunskaper är något man använder i sitt handlande i vardagen och är en resurs med vars 
hjälp man löser problem, hanterar kommunikativa och praktiska situationer på 
ändamålsenliga sätt. ”Kunskaper är det som hjälper mig att se ett problem eller en 
företeelse som något bekant och som något jag har tidigare erfarenhet av.”23  
 
En vanlig uppfattning om kunskap är att själva ordet kunskap är lika med att veta något 
med säkerhet. Att vi vet skiljer sig från att vi tror att något är på ett visst sätt. Våra 
erfarenheter påminner oss, vi kanske har undersökt något genom experiment eller så har vi 
kunnat bevisa det logiskt, kanske inte bara för oss själva utan även för andra. Att vi vet är 
beroende av våra tidigare erfarenheter, något som vi reflekterat över och något som skett 
över tid. Bernt Gustavsson, professor i pedagogik på Örebro Universitet, hänvisar till den 
amerikanska filosofen och pedagogen John Dewey som menar att ”för att kunskap ska bli 
till kunskap så räcker det inte med att endast göra, kunskap är förenad med reflektion över 
det man gör. I kunskapstraditionen förenas det vi kallar teori, reflektion och praktik, det vi 
gör.”24  
 
Walter J Ong, professor i engelsk litteratur, har en annan åsikt om vad det innebär att veta, 
där han i Muntlig och skriftlig kultur skriver ”Man vet det man minns. När vi säger att vi kan 
Euklides geometri menar vi inte att vi för ögonblicket har alla dess satser och bevis i 

                                                 
19 Gärdenfors, Peter (1999) Media och berättande, s. 2 
20 Nationalencyklopedin 2007c 
21 Nationalencyklopedin 2007c 
22 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken, s. 125 
23 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken, s. 125 
24 Gustavsson, Bernt (2004) Vetandet, kunnandet och klokheten, s. 7 
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huvudet, utan snarare att vi lätt kan återkalla dem i minnet”.25 Ong ger oss då rådet: ”hur 
skulle man någonsin kunna återkalla i minnet det man med så mycken möda kommit fram 
till? Det finns bara ett svar: Tänk tankar som går att komma ihåg.”26  
 
För att förstå relationerna mellan det muntliga och det skriftliga språket krävdes det, enligt 
Ong, djupa studier och reflektion. Han betonade betydelsen av skriftens användande och 
menade att skiften varit en av den mest betydelsefulla mänskliga uppfinningarna. Han 
menade att skriften inte var ett ”bihang till talet”, utan att skriften förflyttade talet från mun 
och öra (och/eller syn och öga) till en ny förnimmelsevärld och förvandlade talet och 
därmed också tanken.27 
 

Praxis 

 
Innebörden med att följa en praxis skiljs åt inom bland annat, filosofi, beteendevetenskap 
och samhällskunskap. För Platon och Aristoteles var praxis det praktiska livet i motsats till 
det teoretiska livet. För Piaget, som var psykolog, var praxis en handling som förutsåg 
”förvärvad samordning”.28 För andra kan det helt enkelt vara att följa vedertagna normer i 
sammanhanget.  
 
Bo Göranzon, professor vid avdelningen för Yrkeskunnande och Teknologi vid KTH, 
beskriver kunskapen inom en praxis i sin avhandling Det praktiska intellektet och för att 
förklara praxis utgår Göranzon från Wittgensteins tankar: ”Regeln är […] inbyggd i handlingen. 
Det betyder att andan i en praxis inte kan göras explicit genom en formell beskrivning.”29 Kunskapen 
som finns inom en praxis är något som inte enkelt kan delges andra, det ”är genom 
exempel, förebilder och övning som kunskaper inom en praxis förmedlas.” 30 
 
I Maria Hammaréns avhandling Ledtråd i förvandling beskrivs att ”i en praxis följer man 
regler på samma sätt. Det hindrar inte att olika uppfattningar kan råda och ventileras på 
ytan. Men det är en stor skillnad om de delade meningarna istället beror på skilda praxis. 
Då råder ett djupt kommunikationsproblem som kännetecknas av att den grundläggande 
meningen har etablerats på olika sätt: ord betyder olika saker och våra ögon fångar inte 
samma värld.”31  
 

Kunskap och praxis – hand i hand 

 
Filosofer och författare har gjort olika indelningar av begreppet kunskap. Aristoteles gjorde 
skillnad på olika sorters kunskap. Enligt den norske filosofen Kjell S. Johannessen (1999) 
delade Aristoteles in kunskap som vetenskaplig kunskap (episteme), praktisk kunskap 
(phronesis) och hantverksmässig kunskap (techne). Den vetenskapliga kunskapen var något 
som omfattade det som var nödvändigt och att de nödvändiga förhållandena var eviga och 
oföränderliga32. Den vetenskapliga kunskapen skiljde Aristoteles från både den praktiska 

                                                 
25 Ong, Walter J. (1999) Muntlig och skriftlig kultur, s. 46 
26 Ong, Walter J. (1999) Muntlig och skriftlig kultur, s. 47 
27 Ong, Walter J. (1999) Muntlig och skriftlig kultur, s. 101 
28 Nationalencyklopedin, 2007c 
29 Göranzon, Bo (1996) Det praktiska intellektet, s. 134 
30 Hammarén, Maria (1999) Ledtråd i förvandling, s. 27 
31 Hammarén, Maria (1999) Ledtråd i förvandling, s. 26 
32 Johannessen, Kjell S. (1999) Praxis och tyst kunnande, s. 18 
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och den hantverksmässiga kunskapen som hade att göra med föränderliga förhållanden. 
Han ansåg att hantverkskunskapen kunde läras men också glömmas, till skillnad från den 
praktiska kunskapen som varken kunde läras eller glömmas. ”Att glömma sin praktiska 
kunskap skulle innebära att man slutade existera som människa.”33 Enligt Johannessen 
(1999) innebar det att Aristoteles kunskapsbegrepp omfattade ett inslag av gott omdöme 
men även ett moment av reflektion.  

 
Göranzon (1996) använder sig av en tredelad modell, som först utvecklats av Kjell S. 
Johannessen, som beskriver termerna färdighetskunskap, förtrogenhetskunskap och 
påståendekunskap34  
 
Färdighetskunskap – kunskapen som vi får genom att själva utöva ett yrke (eller praktisk 
kunskap) 
Påståendekunskap – kunskap som vi kan läsa oss till (teoretisk kunskap) 
Förtrogenhetskunskap – kunskap som vi får genom erfarenhetsutbyte med arbetskamrater  
 
Förhållandet mellan de tre slagen av kunskap inom en praxis hänger ihop och jag återger 
nedan beskrivningen i sin helhet: 
 

”Förhållandet mellan de tre slagen av kunskap inom en praxis kan uttryckas på 
följande sätt: Vi tolkar teorier, metoder, föreskrifter genom den förtrogenhet och färdighet 
vi har förvärvat genom att delta i en praxis. Dialogen mellan dem som ingår i en praxis 
innehåller ett inslag av friktion mellan olika uppfattningar som bygger på skilda 
erfarenheter och exempel i förtrogenhet och färdighet. För att fördjupa sitt yrkeskunnande 
är det nödvändigt att man för en fortlöpande dialog. Att vara professionell innebär att 
utvidga sitt perspektiv mot en större överblick än den egna färdigheten. En kontenta av 
detta resonemang om kunskapernas samband är om vi tömmer en verksamhet på 
färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap kommer den samtidigt att tömmas på sin 
påståendekunskap.” 35 

 
 
Begreppet kunskap problematiserades i 1992 års läroplanskommitté, Skola för bildning36 av 
Ingrid Carlgren, professor i pedagogik, i samband med att skolsystemet decentraliserats. 
Begreppet skiljdes åt mellan fyra olika kunskaper:37 
 

• Faktakunskap38 som information, regler och konvention, utan åtskillnad mellan ytlig 
och djup kunskap mellan olika sätt att förstå samma fenomen. 

• Förståelsekunskap som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär, att förstå är att 
uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen. 

• Färdighetskunskap som att vi vet hur något ska göras och kan genomföra det. 
• Förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap eller kunskapens tysta dimension i en 

kunskap som är förenad med sinnliga upplevelser som kommer till uttryck i 
bedömningar. 
 

                                                 
33 Johannessen, Kjell S. (1999) Praxis och tyst kunnande, s. 18 
34 Göranzon, Bo (1996) Det praktiska intellektet, s. 139 
35 Göranzon, Bo (1996) Det praktiska intellektet, s. 139 
36 Carlgren, Ingrid (1997) Bildning och kunskap, s. 3 
37 Gustavsson, Bernt (2004) Vad är kunskap, s 23 - 24 
38 Carlgren kallar faktakunskap för det som Johannessen kallar för påståendekunskap. 
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Ur rapporten Bildning och kunskap, (1997) poängteras att de olika formerna av kunnande är 
olika men att de samtidigt samspelar med varandra och ligger till grund för varandras 
förutsättningar. Viktigt att inse är att dessa former inte fyller ”kunskapens alla 
dimensioner”.39 
 

Lärande i ett sociokulturellt perspektiv  

 
Roger Säljö, professor i pedagogik, kallar ”beskrivningsnivån […] för att analysera 
utveckling, lärande och reproduktion av kunskaper och färdigheter för sociokulturell”40. 
”Som utgångspunkt för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 
tänkande/handlande” har han intresserat sig för ”hur individer och grupper tillägnar sig 
och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser.” Han påpekar att det just är samspelet mellan 
kollektiv och individ som är i fokus i detta perspektiv. Med andra ord att lärande sker i 
interaktionen mellan människor. Att lärande inte är en passiv process där individen ”tar in” 
färdigheter och förståelse för att sedan lagra dem i det egna kunskapsförrådet. 41  
 
”Sociokulturell teori lägger stor vikt vid språkets läropotential och det finns en lång rad 
studier av hur skrivet och talat språk används i olika inlärningssituationer inte minst i 
skolan. Ett stort forskningsfält har varit ’writing-to-learn’, där en av de konsekventa 
upptäckterna har varit att skrivande främjar förståelse och tänkande inom ett ämne.”42 
Även begreppet ”metakognition”, förmågan att reflektera över sitt eget tänkande, sin 
förståelse och sitt lärande och bli medveten om hur man lär sig bäst har haft stor betydelse 
i pedagogiska sammanhang. Enligt Dysthe (2003) har många upplevt att detta sätt gynnar 
lärande samt att reflektion av olika slag framträder i undervisningssammanhang. Exempel 
på sådana kan vara reflektionsanteckningar, självvärderingar och loggboksskrivningar, där 
eleven får uttrycka sig själv utan att bli påmind om de språkliga regler som föreligger av sin 
lärare.  
 

Tyst kunskap 

   
Enligt Nationalencyklopedin43 är tyst kunskap ett uttryck som för första gången använts av 
samhällsvetaren och filosofen Michael Polanyi i böcker som The Tacit Dimension (1966). Han 
ansåg att den tysta kunskapen spelade en grundläggande roll för det praktiska och det 
teoretiska kunnandet. Begreppet infördes för att ”beteckna sinnesintryck, uppfattningar, 
sociala regler och värderingar som tas för givna i mänskligt handlande”. Han säger ”att lära 
sig simma innebär att andningens innebörd förändras, att lära sig cykla innebär ett implicit 
upptäckande av relationen mellan hastighet och den nödvändiga korrektionen med styret 
för att hålla balansen.”44 Den tysta kunskapen är erfarenhetsgrundad och knuten till 
speciella omständigheter och situationer och oftast oformulerad45. 
 
Begreppet tyst kunskap utarbetades på 1970-talet av den norske filosofen Kjell S. 
Johannessen. I hans bok Praxis och tyst kunnande utvecklar han begreppet utifrån 

                                                 
39 Carlgren, Ingrid (1997) Bildning och kunskap, s. 31 
40 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken, s. 17 
41 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken, s. 18 
42 Dysthe, Olga (2003) Dialog, samspel och lärande, s. 48 
43 Nationalencyklopedin 2007c 
44 Carlgren, Ingrid; Marton, Ference (2001) Lärare av imorgon, s. 131 
45 Carlgren, Ingrid (1997) Bildning och kunskap, s. 26 
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Wittgensteins språkfilosofi och beskriver den tysta kunskapen som ”kunskap som man av 
logiska skäl inte kan formulera fullständigt i språklig form.”46 Han menar att den tysta 
kunskapen ”sitter i fingrarna” vilket naturligt binder kunskapen till just den enskilda 
personen. Varför ett vanligt missförstånd kring begreppet uppstod. Det gick ut på att ”tysta 
kunskaper var något som med nödvändighet var knutet till enskilda individer och över huvud 
taget inte lät sig förmedlas till andra” 47.  
 
För att reda ut missförståndet säger Johannessen att vissa aspekter av yrkeskunnandet alltid 
kommer att kunna verbaliseras i språklig form, ”även om det ofta rör sig om ett indirekt 
eller bildligt uttryckssätt”.48 Han menar att utövandet av det specifika yrket har en egen 
yttringsform, annan än den verbala och att yrkeskunskapen kan överföras, både mellan 
individer och från generation till generation.49 Viktigt att poängtera är att mästarens tysta 
kunskap i ett mästar/lärlingförhållande inte omvandlas till explicit kunskap utan istället 
omvandlas till lärlingens tysta kunskap. Mästar/lärlingförhållande beskrivs lite längre fram 
under detta avsnitt.  
 
Johannessens beskrivning av tyst kunskap var något som gick emot den tidens 
kunskapsteori men som nu är mer accepterats inom vetenskapen. Johannessen beskriver 
dock att motsättningar lever kvar. Att det, utifrån det positivistiskt inspirerade 
kunskapsidealet som är regimens epistemologiska grund, är oacceptabelt att sammanställa 
det tysta och det kunskapsmässiga. Att detta ideal uttrycker kunskap som en produkt som 
nödvändigtvis uttryckts i språk. ”All form av kunskap blir […] betraktad som kontextlös 
påståendekunskap – med naturvetenskaplig förebild. Följaktligen blir all kunskap implicit och 
uppfattad som varande av samma slag och olösligt knuten till möjligheten att kunna 
artikuleras på verbalspråkligt eller notationsmässigt vis.”50 Med det menar Johannessen att 
det finns föreställningar om att kunskap är något man vet och därför också måste kunna 
uttrycka att man vet. ”Vet man något, så måste man också kunna säga att man vet. Annars 
är det knappt värt att veta.” 
 

Språkets betydelse 

 
En arbetsplats och människorna därikring, använder sig av ett gemensamt språk. Ett eget 
språk som för samman medarbetarna och gör att de förstår varandra. Maja-Lisa Perby 
berättar i sin avhandling Konsten att bemästra en process om processoperatörernas arbete i 
kontrollrummet. Hon lägger vikt vid att det tar tid att lära sig det språk en arbetsplats 
använder och att det är på arbetsplatsen man finner ”den gemensamma erfarenheten”51. 
 
Kjell S. Johannessen knyter, utifrån Wittgensteins senfilosofi, den kunskapsteoretiska 
grunden för forskning om yrkeskunnande till språk och språkanvändning inom en praxis.52 
Begreppsbildningen är utgångspunkten för yrkeskunnandets kunskapsteori och 
Wittgenstein lägger vikt vid sambanden mellan betydelsebildning och mänskligt 
handlingssätt och konstaterar att ”praxis ger orden deras mening”.53 Med andra ord att det 

                                                 
46 Johannessen, Kjell S. (1999) Praxis och tyst kunnande, s. 20 
47 Johannessen, Kjell S. (2001) Herr Bos akademi, s.81 
48 Johannessen, Kjell S. (2001) Herr Bos akademi, s.82 
49 Johannessen, Kjell S. (2001) Herr Bos akademi, s.82 
50 Johannessen, Kjell S. (2001) Herr Bos akademi, s.81 
51 Perby, Maja-Lisa (1995) Konsten att bemästra en process, s. 217 
52 Hammarén, Maria, (1999) Ledtråd i förvandling, s 32 
53 Johannessen, Kjell S. (1999) Praxis och tyst kunnande, s. 102 
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”är i en praxis som begreppsbildningen hos individer sker och den sker intersubjektivt54 i 
regelföljandet, alltså hur vi använder regeln i bestämda kontexter. Begreppsbildningen sker 
inte godtyckligt utan överförs mellan individer utifrån de exempel på användning som 
individerna möter.”55  Den utgångspunkt Wittgenstein hade var att synliggöra den 
kontextualitet som följer hur människan förstår en mening. Beroende på situation upplevs 
samma formulering, till exempel: ”jag är ledsen och kan tyvärr inte hjälpa dig” olika. 
Meningen skulle kunna uttryckas av en sjuksköterska som inte orkat lyfta upp en patient 
som ramlat ur sin sjukhussäng, eller av en fru som just upplevt bortgången av sin man, men 
formuleringen skulle också kunna uttryckas av en (inte alls är känslomässigt ledsen) expedit 
som blir tvungen att säga till sin kund att en produkt har utgått från sortimentet. Det är 
alltså situationen som bestämmer vad formuleringen betyder.56 Förståelsen av vad ett 
begrepp betyder innefattar mer än ordets definition. Förståelsen visas när begreppen 
används i de olika sammanhangen.  
 

Tidigare forskning 

 
För att kunskap ska bli till kunskap så måste den sättas i relation i ett sammanhang, man 
kallar det att den är kontextualiserad. Säljö (2000) anser att vi inte blir ”påverkade av 
kontexten, eftersom alla våra handlingar och vår förståelse är delar av kontexter. Det finns 
inte först en kontext och sedan en handling, utan våra handlingar ingår i, skapar och 
återskapar kontexter.”57 Han menar att kunskapen är beroende av sitt sammanhang och 
bunden till praktik men även till olika situationer vilket gör att kunskapen är situerad. Säljö 
(2000) anser att mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Med detta menar han 
att ”individen handlar med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av 
vad man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör 
möjligt i en viss verksamhet.”58 Det finns flera studier som visar att kunskap och lärande 
sker i verksamheter och praktiker i vilka kunskapen används och utövas.59  
 

Kunskapsöverföring 

 
Jag utgår från att grunden i överföring kräver minst två parter där den oerfarne tar del av 
den erfarnes kunskaper. Jag vill tydliggöra att jag inte ser det som att den erfarne, vilken 
delar med sig av sin kunskap, lämnar över kunskap och på så sätt blir av med kunskap i 
någon bemärkelse. Jag ser det snarare som att den erfarne delger den mindre erfarne sina 
erfarenheter och uppfattningar. Den oerfarne tar heller inte emot ett exakt innehåll som 
den ”erfarne” delger, utan gör en egen tolkning baserad på sina egna erfarenheter.  
 
Säljö beskriver i Lärande i praktiken (2000) en av Piagets teorier – att individen bär med sig 
kunskaper från en situation till en annan ganska oproblematiskt, en teori som Säljö inte 
själv delar. Säljö hänvisar till forskning som visat att ”tankeformer och sätt att analysera 
verkligheten på är komplicerade – men ändå tydliga – sätt kopplade till olika sociala 

                                                 
54 Intersubjektivitet betyder: ”egenskapen hos något att vara vetbart eller tillgängligt för flera subjekt. Motsatsen: 
egenskapen att vara privat.”(Nationalencyklopedin 2007c) 
55 Hammarén, Maria, (1999) Ledtråd i förvandling, s 32-33 
56 Johannessen, Kjell S. (1999) Praxis och tyst kunnande, s. 102 
57 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken, s. 135 
58 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken, s. 128 
59 Gustavsson, Bernt (2004) Vad är kunskap, s 84 
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praktiker och verksamheter och varierar mellan sammanhang.”60 Säljö (2000) förklarar 
vidare att kunskapsförmedlingen handlar om att överföra information och färdigheter från 
en individ som kan till en som inte kan.61  
 
För att föra vidare information och färdigheter behövs inte bara ett språk utan även en 
gemensam förståelsegrund. Alla individer har olika förförståelse inför ett ämne eller en 
situation och för att lyckas med erfarenhetsdelningen gäller att lärandet tar vid där 
förförståelsen finns. Förståelsegrunden byggs upp genom att individen förstår och därmed 
uppfattar meningen eller innebörden i ett fenomen. Språket har också en betydande roll för 
att lyckas med erfarenhetsdelning. När vi lär oss ett språk, får vi en struktur av sociala 
meningar och relationer. Samtidigt som individen utvecklas språkligt får individen tillgång 
till fler begrepp vilket gör det möjligt för mer nyanserade uppfattningar.62 Hur många har 
inte känt sig frustrerade då de inte kunnat förklara eller återge en film på ett språk som är 
ett annat än det egna förstaspråket? 

Mästar/lärlingsystem 

 
Mästar/lärlingsystemet uppkom under medeltiden. För att inhämta yrkeskunskaper blev 
individen tvungen att gå in i rollen som lärling i en yrkesgemenskap. Lärlingen var tvungen 
att lära sig hantera de fysiska redskapen och även de intellektuella redskapen (kunskaper 
och värderingar) som var nödvändiga för att behärska tillverkning av varor och tjänster, 
vilka förutsatte erfarenheter från specialiserade miljöer.63  
 
Lave och Wenger, ger enligt Säljö (2000) en beskrivning av hur mästar/lärlingsystemet 
fungerar som pedagogisk miljö. Gemenskapen bygger på en professionell samhörighet. 
Observationerna har de båda författarna hämtat från en miljö med skräddare i västra 
Afrika.  De kallar det för praktikgemenskap där en grupp människor, som delar problem eller 
bekymmer inom samma område, integrerar regelbundet med varandra. ”Lärlingen är först 
en perifer deltagare i produktionen, men arbetar sig sedan in mot centrum och blir så 
småningom själv den som bär upp verksamheten som en central aktör.”64    

Erfarenhetsbaserat lärande  

 
David Kolb, psykolog och professor vid Harvard University i USA och författare till ett 
flertal böcker inom organisationspsykologi, skapade en modell för erfarenhetsbaserat 
lärande. David Kolbs lärcykel65 är en modell för hur erfarenhet bearbetas i en ständig 
process som i sin tur leder till lärande. Omvandlingen från erfarenhet till kunskap sker 
genom reflekterande och aktivt experimenterande. Att först förvärva erfarenheter och 
sedan omvandla dessa till kunskap. Denna omvandling, från erfarenhet till kunskap, sker 
genom reflektion över den specifika upplevelsen (en mental bild skapas) samt genom att 
aktivt experimentera utifrån redan vunnen kunskap. Kolb menar att när vi lär så går vi 
igenom samtliga fyra delmoment men påtalar även att vi kanske känner oss mer bekväma i 
en eller två av dem.   
 

                                                 
60 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken, s. 142 
61 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken, s. 48 
62 Carlgren, Ingrid (1997) Bildning och kunskap, s. 32 
63 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken, s 43 
64 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken, s 44 
65 Furumark, Sven-Gunnar (2007) Upplevelsebaserat lärande, s. 12 
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De fyra olika delmomenten i lärprocessen är:66  
• Konkreta erfarenheter genom direkta upplevelser 

Att personligen uppleva med alla sinnen och känslor öppna för vad som finns i 
situationen i stället för att ta till sig fakta som de först framträder 

• Reflektion och observation 
Att reflektera över och tolka det man personligen erfarit eller det man observerat 
att andra erfarit, helst tillsammans med andra.  

• Abstrakt begrepps- och teoribildning 
Att sortera intrycken i begrepp samt skapa teorier 

• Aktivt experimentera 
Att tillämpa de nya kunskaperna och insikterna på olika problem och situationer 
 

Kolb menar att lärprocesserna inte är identiska hos oss människor utan kan variera från 
individ till individ. Var och en utvecklar en egen och unik lärstil som har både starka och 
svaga sidor men det effektiva lärandet uppnås då vi utvecklar samtliga förmågor inom de 
olika fyra delarna. ”Det innebär att effektivt lärande alltid måste inbegripa moment med 
reflektion, det räcker inte med enbart upplevelser, men också alltid måste inbegripa 
moment med direkta upplevelser som ger konkreta erfarenheter, det räcker inte med 
abstrakt tänkande.”67  
 
De olika grundläggande lärstilarna beskriver Kolb genom att dela in dem i fyra delar:68 
 

• Den assimilativa stilen 
• Den divergenta stilen 
• Den konvergenta stilen 
• Den ackomodativa stilen 

 
Den assimilativa stilen 
 
Personer som föredrar frågor som inleds med Vad? Exempelvis: Vad är det som behövs 
läras? Vad är det som är viktigt? Dessa personer kombinerar abstrakt tänkande med 
reflektion och observation. De är intresserade av idéer och tänkande och tycker att det är 
viktigare att idén är logisk och exakt än att den bedöms efter praktiskt värde.  
 
Den divergenta stilen 
 
Personer som föredrar frågor som inleds med Varför? Exempelvis: Varför ska jag göra det 
här, vill förstå det underliggande syftet till varför de ska utföra den specifika handlingen. 
Dessa personer kombinerar reflektion och observation med direkta upplevelser. De 
betraktar situationer och erfarenheter ur många perspektiv. De är intresserade av 
människor och är även bra på att generera nya idéer. 
 
Den konvergenta stilen 
 
Personer som föredrar frågor som inleds med Hur? Exempelvis: Hur gör man och hur 
tänker man, är bra på att kombinera abstrakt tänkande med aktivt experimenterande. De är 

                                                 
66 Furumark, Sven-Gunnar (2007) Upplevelsebaserat lärande, s. 12 
67 Furumark, Sven-Gunnar (2007) Upplevelsebaserat lärande, s. 14  
68 Furumark, Sven-Gunnar (2007) Upplevelsebaserat lärande, s. 15 – 16  
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bra på att tillämpa idéer praktiskt, fatta beslut och att lösa problem. De är mer intresserade 
av uppgifter och problem än av relationsinriktade frågor. 
 
Den ackomodativa stilen 
 
Personer som föredrar frågor som inleds med Om? De vill ta reda på vad som kan hända i 
framtiden och vill tänka sig in kommande möjligheter. De tycker om att genomföra planer 
och i att engagera sig i nya upplevelser. De är aktivt experimenterande och löser problem 
genom upprepade försök tills de lyckas.  

 

Erfarenhetsutveckling – Dreyfus’ stege69 

 
Hammarén hänvisar i sin avhandling till Dreyfus’ stege då hon talar om olika stadier av 
erfarenhet. Dreyfus & Dreyfus70 beskriver stegen i ” From Socrates to Expert Systems: 
The Limits and Dangers of Calculative Rationality (2004) där de förklarar varför artificiell 
intelligens är svår att skapa, trots att datorer är mer exakta och snabbare än människor när 
det gäller att utföra instruktioner. Nedan följer en kortfattad, av mig omarbetad, 
beskrivning om de olika stegen. 
 
Novis 
 
En novis är en individ utan tidigare erfarenheter. Läroprocessen börjar vanligtvis med 
förenklingar av kontexten så att individen kan förstå. Novisen ges regler för att följa, på 
samma sätt som en dator följer ett regelprotokoll. En novis i ridning får instruktioner om 
hur ”gas”, ”broms” och ”ratt” fungerar. Samtidigt som novisen måste tänka på och komma 
ihåg dessa regler måste hon eller han lära sig hitta sin egen balans för att inte ramla av när 
hästen rör sig. Detta gör novisen långsam i sin kommunikation med hästen och kanske inte 
alltid så följsam som önskas. 
 
Avancerad nybörjare 
 
Efter att ha ridit några gånger och nu provat på de olika momenten gör att novisen känner 
igen dem och kan referera dem till kontextlösa regler och situationsspecifika aspekter. 
Ryttaren lär sig nu känna igen specifika situationer och vet hur han eller hon ska göra för 
att till exempel inte krocka med ett annat ekipage. Ryttaren har nu börjat få förståelse för 
strukturer och strategier utan att kunna referera till en exakt regel. 
 
Kompetent 
 
När nu ryttaren fått ökad erfarenhet kan den kompetenta ryttaren anpassa sin strategi efter 
den kommande situationen. Den kompetente har nu lärt sig sortera det som är relevant för 
situationen och behöver därför inte hantera den oöverstigligt stora mängd information som 
hela tiden sköljer över ryttaren. Det är dock inte lätt för den kompetenta att välja strategi då 
det inte finns några regler för vilket perspektiv som ska anammas men ryttaren måste göra 
ett val. Exempelvis om ryttaren är på väg mot ett hinder och känner att hästen är på väg att 

                                                 
69  Hubert L. Dreyfus, Stuart E. Dreyfus (2004) From Socrates to Expert Systems, The Limits and Dangers of 

Calculative Rationality 
70 ”Amerikansk filosof, professor vid University of California, Berkeley, känd som kritiker av forskningsområdet 
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svänga förbi hindret så måste ryttaren göra ett strategiskt val för att kunna påverka 
ekipagets väg fram mot hindret. Den kompetenta känner sig känslomässigt engagerad efter 
att ha tampats med sitt strategival vilket i sin tur leder till att ett lyckat val upplevs som 
euforiskt och ett misstag till obehag.  
 
Professionell 
 
När ryttaren har upplevt en mängd olika situationer och därmed blivit tvungen att välja en 
strategi i varje så blir varje val inte längre en explicit handling. Den professionella kan 
nästan omedelbart känna igen situationen men måste fortfarande fundera ut lämplig 
strategi för att få den bästa utgången.   
 
Expert 
  
Den professionella ryttaren bär nu med sig enorma erfarenheter av olika exempel från 
situationer. Experten har lärt sig att skilja mellan många situationer som krävt olika 
handling. Dessa exempel och situationer kan delas upp i undergrupper som alla delar 
samma beslut och strategi. Experten har därmed byggt upp ett så stort erfarenhetsförråd att 
hon eller han enkelt och direkt kan relatera den nya situationen till en redan upplevd 
situation och på så vis inte upplever den nya situationen som ny. Experten kan därmed ta 
snabba beslut som nästan helt bygger på intuition och nästan inte alls på analys och 
jämförelse av de olika alternativ som egentligen finns.  
 

Gruppen som spegel 

 
”Det är i mötet med andra som vi finner oss själva.”71 
 
George Herbert Mead, professor i filosofi vid University of Chicago, hade ett stort intresse 
för etiska och existentiella frågor. Mead ansåg att psykologiska undersökningar skulle utgå 
från händelser ur vardagliga sammanhang. Mead talade även om den sociala handlingen, 
där han lägger vikt vid människans beteende. Social spegling, kallar Mead en process där det 
egna jaget och medvetandet skapas i mänskliga möten i vardagen. ”Människan handlar, och 
i andras reaktioner och attityder till denna handling ’speglar hon sig’ och formar ett jag.”72 
Enligt Svedberg (2003) söker sig människan till gemenskaper där de kan finna lika tänkande 
och på så sätt stöds uppfattningarna om dem själva. Processen handlar om ett ömsesidigt 
meningsskapande, ett samspelmönster som sker över lång tid, mellan roller, relationer och 
sociala koder.73 
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Samtalspresentationer 
 

På SSAB Oxelösund AB arbetar idag omkring 2500 personer, som jag tidigare nämnt i 
inledningen. Jag har träffat fem anställda inom olika arbetsområden och med olika 
yrkesprofiler. I detta avsnitt kommer jag kortfattat att presentera deras bakgrund, 
arbetsuppgifter och framför allt mina uppfattningar om deras tankar kring kunskap och 
lärande. Presentationerna sker var och en för sig.  
 
De fem samtalen har berört samtalsämnen kring kunskaps- och lärandebegrepp. 
Samtalsparterna har i olika former återgivit tillfällen då de verkligen lärde sig något men även 
andra samtalsämnen har berörts där begrepp som kompetensöverföring och omdöme har 
behandlats.  
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Klas Lundbergh 

 
 
Klas har arbetat som chef för yttre miljö i elva år på SSAB Oxelösund AB där hans 
ansvarsområden innefattar verksamhetens påverkan på omgivningen när det handlar om 
utsläpp till luft, vatten, buller med mera. 
 
Efter avslutat gymnasium läste Klas biologi och kemi på universitetsnivå. Efter 
universitetet arbetade han som lärare inom grund- och gymnasieskolan, något som han 
funnit vara roligt men samtidigt svårt. Svårast var att vara klasslärare i de yngre åldrarna 
(klass tre) men även fysikundervisningen på gymnasiet då Klas upplevde att det han skulle 
lära ut låg på samma kunskapsnivå som hans egna kunskaper. Han fick förbereda sig 
genom att läsa på inför lektionerna men tyckte samtidigt att det var roligt.  
 
Första gången som jag träffade Klas för att boka vårt kommande samtal, bad jag honom 
fundera över frågan ”då han verkligen lärde sig något.” Han verkade till en början lite 
konfunderad. Han sa - ”när jag lärde mig något?” Klas verkade mest fundersam över att 
samtalet skulle komma att handla om honom och hans lärande men verkade positiv inför 
samtalet då han uttryckte att pedagogik var ett spännande ämne. 

”... man ser inte hela bilden…” 
 
När vi träffas för vårt samtal berättar Klas att han funderat över frågan jag tidigare 
formulerat. Han berättar att tillfällen då han verkligen lär sig något är när han är på resor. 
När han själv ”ser” och kan koppla samman saker han hört eller läst om till den egna 
upplevelsen. ”När man inte har sett vissa saker med egna ögon så får man inte heller förståelsen – man 
ser inte hela bilden – verkligheten”. Innan har man teoretisk kunskap som man sedan får man 
ett förhållningssätt till.  

När lär du dig? 
 
Vi kommer in på begreppet att lära och jag frågar vad Klas tänker om det. Han säger att 
”när man känner ett behov av något, det är då man lär sig”. Om man till exempel är på en 
utbildning så lyssnar man extra noga och tar med sig det som man för stunden saknar. Om 
man behöver tips, råd och stöd i ett problem, så lyssnar man extra noga när just de 
instruktionerna ges. Motsatt till att man kanske lyssnar mindre och selekterar vid andra 
frågor som man själv känner sig ha kontroll över samt kunskaper och insikter i.  
 

När vet du att du har lärt dig? 
 
Jag frågar Klas om hur han vet att han har lärt sig något. Klas förklarar att det är när han 
omsatt kunskapen praktiskt. När han utövat det han tidigare funderat över och får se och 
känna de konsekvenser som uppstår. ”Om utövandet gått bra så reflekterar man över vad som man 
gjorde bra – så att man kan bära med sig det till nästa gång. Om det gått mindre bra så reflekterar man 
över det – så att man kan göra på ett annat sätt nästa gång. Reflektionen kan bidra till att man känner 
sig nöjd men det kan även vara jobbigt att reflektera över vissa saker – som att man vet att man (i sin 
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chefsroll under personalsamtal) gjort medarbetare ledsna”. Man reflekterar när man fått 
återkoppling till något man tidigare gjort för att eventuellt kunna ändra sitt handlande.  
 
Jag frågar Klas om var han fått den kunskap som gör att han kan lösa de problem och 
utmaningar som han ställs inför. Han säger att kunskapen kommer från bokkunskaper och 
den egenvunna erfarenheten och att det är erfarenheten och reflektionerna som gör att han 
kan ändra hans sätt att agera i sitt arbete idag.  

Vad har format ditt omdöme? 
 
På direkt fråga svarar Klas att hans omdöme har formats av hans ”uppväxt, 
familjeförhållanden, den genetiska uppsättningen, alltså det som inte går att påverka, kompisar från förr, 
livskamrat eftersom man formar varandra och ser varandra som varandras ’coacher’, de egna barnen, 
arbetet i sig och arbetskamraterna.” 
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Uwe Träder 

 
Idag arbetar Uwe som hydraultekniker och har gjort så i sex år. Som hydraultekniker har 
han bland annat hand om budgetunderlag, utbildning och administrativa tjänster. Uwe har 
även specialistkunskaper om maskiner och komponenter där han både reparerar, 
modifierar samt utvecklar de befintliga maskinerna, allt för att det ska passa operatörerna 
som använder maskinerna men även för att maximera produktionsflödet och få ett 
effektivt flöde. 
 
Uwe har alltid varit intresserad av teknik, så länge han kan minnas. Han följde med sin 
pappa ut för att meka med bilar. Han tittade på hur hans pappa gjorde men fick också 
prova själv.  
 
I gymnasiet gick Uwe en verkstadsteknisk linje som var tvåårig. När utbildningen var 
genomförd valde Uwe att läsa ett påbyggnadsår som maskinreparatör, en utbildning som 
var alldeles ny. Han trivdes verkligen och valde sedan att läsa in delar av den fyraåriga 
tekniska utbildningen som fanns, han siktade in sig på kunskaper som rörde konstruktion. 
Under gymnasietiden sommarjobbade Uwe på SSAB Oxelösund AB och fick sedan fortsatt 
anställning så snart han avslutat sina kurser på gymnasiet. Uwe anställdes då på 
komponentverkstaden och där arbetade han i sex månader för att sedan börja arbeta med 
hydraulik. Uwe har lätt att förstå och se samband inom hydraulikområdet och det är kanske 
därför som han tycker att det är så roligt att arbeta med hydraulik. Vad som kommer först 
är svårt att veta, om det är roligt för att det är lätt eller om det är lätt för att det är roligt.  

Att ”se” hela bilden 
 
Efter att ha arbetat med hydraulik i nästan fem år så ville Uwe vidareutbilda sig. Han hade 
kvar sin anställning på SSAB Oxelösund AB och läste in en fyraårig teknisk utbildning på 
två och ett halvt år, nu med inriktning mot elektronik och efter den här utbildningen tyckte 
han sig kunna se den stora bilden. Han fick ett större perspektiv på sitt arbete och kunde se 
hur olika områden länkades samman, områden och tekniker som är beroende av varandras 
olika lösningar. Han berättade att ”det finns personer som är så inriktade på sin sak, inom sitt 
område, att de lätt blir ”insnöade” vilket i sin tur kan leda till att det är svårt att kommunicera med 
dem.” Sedan tillägger Uwe att ”det bästa vore om alla kunde lite grann utanför sitt område för att på 
bästa sätt kunna integrera varandra i varandras lösningar, allt för att få en bättre fungerande lösning” 
och slutprodukt.  
 
Efter ytterligare några år började Uwe arbeta ”ute i driften”. Något som han tyckte var 
roligt eftersom han gillar och har lätt för att lära sig tekniska samband om till exempel ”hur 
en maskin är sammansatt och tänkt att fungera.” Uwe berättar att han inte bara lär sig 
sambanden, han kan även visualisera dem på en abstrakt nivå, han ser (eller skapar) bilder i 
sitt huvud.  
 
När du verkligen lärde dig 
 
Då jag frågar Uwe om ett tillfälle då han verkligen lärde sig något fastnar vi på begreppet 
lära, vad är det egentligen? Uwe säger att det finns olika sorters lärande och skiljer på 
”vardagligt lärande” - sådant som man alltid kommer att kunna och komma ihåg om tio år. 
Han säger även att det finns annat lärande, sådant som man ”pluggar in” och syftar till 
litteratur som krävs för att kunna genomföra ett skriftligt prov.  
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”Man måste våga göra fel!” 
 
Uwe har alltid haft lätt för att se tekniska samband (med maskiner och komponenter), han 
ser ”bilder” i huvudet och kan föreställa sig hur saker och ting hänger ihop och gestikulerar 
samtidigt med händerna att han vecklar ut något. Att han kan se dessa bilder antar han 
beror på hans erfarenheter. Han beskriver även att han löser problem genom att ”skumma 
manualer”, för att få en uppfattning om maskinen och vad den kan utföra. Under tiden 
sammanställer han informationen. När han sedan sammanställt och fått struktur på 
informationen så vill han utföra uppgiften (eller lösa den, beroende på uppgift) och detta 
gör han, som jag uppfattar det, med ”trial-and-error”-metoden. Han försöker och ser om 
det lyckas. Han säger att man inte får vara rädd att försöka, även om det kan bli fel. ”Man 
måste våga göra fel!” Att man får insikter och kunskap genom att helt enkelt ”göra”, utföra. 
Han påpekar även att grupparbeten är bra eftersom en människa inte kan kunna allt!  
 
När Uwe ska utföra en uppgift så har han upptäckt att det är bra om han har lite tidspress 
på sig eftersom han då tvingas till att se helhetsbilden, annars har han en tendens att gå in 
på djupet i detaljer. Denna tidspress tvingar honom till en sållningsprocess. 

När lär du dig? 
 
När vi pratar om vad det egentligen innebär att lära sig berättar Uwe om tillfällen då han 
varit på utbildning, att ”man lär sig när man får formulera om den nya informationen och för att 
kunna dra en egen slutsats.”  Han säger också att ”utbildningar ofta kan orsaka korvstoppning, något 
som lätt skulle kunna förhindras om man fick tid för att tänka efter”. Reflektionen är en 
förutsättning för att kunna samla sina tankar.  
 
Allt eftersom tiden gick och vi samtalade kring begrepp och uppfattningar så berättade 
Uwe om ett tillfälle då han varit på en ledarskapsutbildning. Han mindes att gruppen fått en 
uppgift att lösa, som handlat om hur fort man själv bildar sig en uppfattning om andra 
människor utifrån knapphändig information. Uppgiftens syfte blev tydligt vid 
svarsgenomgången, att medvetandegöra detta beteende för gruppdeltagarna.  
 
Uwe, liksom övriga deltagare, försökte tillfredställa lärarna med att ge ”rätt svar” på 
uppgiften, till vilken de från början inte visste syftet till. Under övningen hade han insett att 
de svar som gruppen kommit fram till inte stämde överens med hans egna inre känsla. Det 
kändes fel och därefter hade han agerat. Han hade lärt sig att han i första stund faktiskt 
tänkt fel, att han gjort fel bedömningar, utifrån en metod han vanligtvis inte använder. Mest 
handlade det om att han faktiskt ”tänkt om”, innan uppgiften skulle presenteras i övriga 
gruppen. Han hade först försökt komma fram till ett svar som han trodde att lärarna var 
ute efter, det rätta svaret. I och med att han, och den övriga gruppen, i samband med 
svarsgenomgången, kommit fram till uppgiftens syfte, så kunde de reflektera över sina 
tankefel, var och en för sig men även i grupp. Denna situation gav Uwe en erfarenhet för 
att inte göra om samma tankefel även om han faktiskt tänkt om och fått bekräftelse på sin 
inre känsla. 
 

När vet du att har du lärt dig? 
 
När jag frågar om hur han vet att han har lärt sig något, säger han först att han inte vet. När 
vi smakar på frågan kommer Uwe fram till en formulering. Han menar att han inte kan säga 
att han har lärt sig något förrän till nästa gång han är med om en liknande situation. Han 
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har då användning av den tidigare erfarenheten som han redan reflekterat över och han 
agerar efter hur den utgången blev.  
 
Ny kunskap får Uwe mest genom att stöta på problem som ska lösas, att utföra 
reparationer eller andra typer av förändringar som maskinerna eller produktionen kräver. 
Han lär sig också när andra ställer frågor till honom, frågor som han själv inte har svar på 
för stunden men som han gärna tar reda på eftersom han är nyfiken i sin natur.  
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Madeleine Carman 

 
Madeleine arbetar sedan drygt ett år tillbaka som inköpschef på SSAB Oxelösund AB och 
är därmed ansvarig för tjänster och investeringar men har varit anställd inom företaget i sex 
år. Hon började sin anställning på inköpsavdelningen med inköp av informationsteknik på 
SSAB Oxelösund AB efter att då ha kommit från en tidigare anställning inom ett större 
internationellt IT-företag där hon varit ansvarig för några av företagets nyckelkunder. Efter 
tre år började Madeleine arbeta med inköp av elenergi och investeringar gjorde så i två år.  
 
När du verkligen lärde dig 
 
Madeleine beskriver ett tillfälle då hon verkligen lärde sig något och det var när hon 
tvingades vara borta en tid från sitt jobb. Hon minns hur hon släppte allt, lade ner pennan 
på bordet, reste sig från sin stol och gick bort därifrån. Madeleine var borta tre veckor från 
jobbet och under tiden undrade hon hur det skulle gå med hennes arbete, vem skulle göra 
hennes sysslor, vad skulle inte fungera, vad skulle bli lidande och så vidare. När Madeleine 
kom tillbaka till sin arbetsplats upptäckte hon att allt låg kvar precis som hon hade lämnat 
det. Pennan på den plats hon lade den. Allt såg precis likadant ut. I den stunden insåg hon 
att hon var ”umbärlig” när hon tidigare trott att hon varit oumbärlig. Inget hade stannat upp, 
alla andra hade kunnat utföra sina uppgifter, oberoende av hennes insats.  

När lär du dig? 
 
”Man måste våga gå utanför sin bekvämlighetszon, även om det blir lite tokigt ibland. Genom att 
analysera varför något blir som det blir, gör att man lär sig.” 
 
Madeleine säger att man lär sig mycket genom att göra misstag. Man går då igenom vad det 
var som hänt, hur man reagerat och agerat. Mycket som hon har lärt sig säger hon beror på 
att hon har just har vågat. Hon brukar säga till sina barn att det är lättare att lära sig själv av 
sina egna misstag än av andras. 
 
Jag frågar om man kan lära sig av att göra rätt. Och visst kan man göra det säger Madeleine. 
Genom att utvärdera händelsen så lär man sig, men man växer också som person och 
tänker att så ska jag göra nästa gång eftersom det gick så bra eller blev så bra.  
 
”Om jag hade suttit ensam på mitt rum så hade jag nog fått känslan av att jag inte kan någonting. Jag lär 
mig om mig själv, om andra och om andra saker i mitt möte med andra.” 
 
Att lära sig gör Madeleine bäst genom möten med andra människor, genom att fråga och 
att lyssna på vad de har att säga. Hon tycker sig vara väldigt bra på att lyssna. Hon säger att 
man kan lyssna på andras erfarenheter men står fast vid att man lär sig bäst genom att själv 
erfara dem. 

När vet du att du har lärt dig? 
 
Vad kan det då innebära att kunna? Madeleine beskriver det som att det hon kan – det 
sitter i ryggmärgen, det behöver hon inte tänka på att hon gör. Hon behöver inte tänka 
igenom situationen innan hon ska utföra den, det sker automatiskt. Eftersom både 
Madeleine och jag har erfarenhet från ridning så ger Madeleine ett exempel på när något 
sker automatiskt, något som hon kan. När man sadlar – ”då tänker jag inte på hur jag gör” när 



 

31 
 

jag lägger sadeln långt fram på hästens hals och sakta drar den bakåt till sitt rätta läge. Att 
sadla är inget hon tänker i detalj på, hon har gjort det många gånger och rörelsen har blivit 
automatiserad – kanske att man kan kalla det muskelminne. 

Vad har format ditt omdöme? 
 
Jag frågar Madeleine om vad det är som hon tror har format sitt omdöme. Hon säger att 
”jag vet att jag har god självinsikt och förmåga att lyssna på andra, vilket i sin tur leder till det sunda 
förnuftet. När jag fattar beslut gör jag det först och främst baserat på fakta men i slutändan är det ändå 
magkänslan som avgör.” 
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Per-Olof Sandberg 

 
Per-Olof har arbetat på SSAB Oxelösund AB sedan 1982 med underhåll dels på 
efterbehandlingen, akut underhåll och utbildning, underhållstekniker för mekaniker, 
områdesansvarig tekniker och projektledning. Idag arbetar Per-Olof som chef för 
underhållsgruppen för Kvartoverket, samma grupp som han själv ingått i under åren 1996 
– 1997 då han arbetade med Kvartoprojektet. Ett projekt som inneburit att investera i en 
ny valsstol. Under två år fick han då utbildning om det nya kvartoverket, dess uppbyggnad 
och hur den skulle skötas. Utbildningen skedde på olika platser, bland annat i Tyskland. 
Meningen var att projektet som Per-Olof medverkade i skulle förmedla denna kunskap 
vidare till dels maskinskötare som skulle ta hand om Kvartoverket men även till andra 
medarbetare. Per-Olof fick då samtidigt utbildning i att utbilda, en så kallad internlärare 
som utbildar i både teori och praktik. I slutet av 1997 var Kvartoverket uppbyggt och 
färdigt att börja användas. 

När du verkligen lärde dig 
 
När jag frågar Per-Olof om ett tillfälle då han verkligen lärde sig något så svarar han att det 
var under hela perioden mellan 1996 och 1997 då han arbetade i Kvartoprojektet. Han 
beskriver att han lärt sig otroligt mycket i och med att han fått medverka i kurser som hade 
som syfte att han själv skulle förmedla kunskaper om det nya kvartoverket vidare till andra. 
Han säger också att han, då kvartoverket skulle byggas, fått en helhetssyn, ett större 
samband och sammanhang för hur hela linjeprocessen och valsningen skett. Det var på 
internlärarutbildningen som var den ”bästa tiden” eftersom han fått lära sig så mycket. Han 
fick lära sig om underhåll och förebyggande underhåll. Han beskriver att han försökte 
anamma sin mentors filosofi (en nu pensionerad man med mångårig erfarenhet) om hur 
man mäter slitage. Denna filosofi togs emot muntligen då Per-Olof fick gå bredvid sin 
mentor. 

När lär du dig och när vet du att du har lärt dig? 
 
Jag frågar vad det innebär att lära sig. Per-Olof funderar en stund och säger sedan att det är 
”när någon annan börjar prata om det eller fråga om det – det är då man lär sig.” Per-Olof syftar till 
en händelse då han gick med hans mentor och mentorn frågat Per-Olof om en del vid en 
maskin var sliten. Per-Olof hade svarat att den inte var det. Mentorn hade då rättat Per-
Olof och sagt att den visst var sliten, den var sliten med två millimeter men att den kunde 
slitas ytterligare en halv millimeter innan man var tvungen att byta ut den. Nästa gång som 
mentorn frågat om en annan dels slitning, svarade Per-Olof att delen var sliten men att 
slitningen var inom det giltiga intervallet. I det ögonblicket som mentorn hade frågat Per-
Olof och han besvarat frågan så hade Per-Olof insett att han lärt sig. Per-Olof säger att 
man lär sig av att göra misstag men även att man lär sig av framgång. När jag frågar om vad 
han tror man lär sig mest av, misstag eller framgång så tror Per-Olof att man lär sig mer av 
att göra rätt. 
 
”Att få bygga kvartoverket från grunden gav energi, kraft och inspiration till att förmedla mina kunskaper 
till andra”  
 
Per-Olof återkommer ofta till att han lärde sig som mest under projektet då han skulle 
bygga det nya kvartoverket. Han fick först information från kvartoverkstillverkarna som 
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han sedan formulerade och modifierade för att slutligen kunna förmedla den till 
maskinskötarna och operatörerna.  

Förtroende 
 
”En bra grupp där alla har hittat sina roller är också en bra förutsättning för att skapa lärande men ett 
förtroende måste finnas då man tar till sig mer kunskap från den förtroendeingivande personen.” 
 
Jag frågar vad Per-Olof menar med förtroende och han berättar att det är en person som 
använder sig av rätt fakta och är en bra pedagog, en person som kan förmedla sina 
kunskaper. Hur kan man skapa förtroende, var min nästa fråga. Per-Olof som nu är chef 
måste kanske i sin arbetsgrupp skapa förtroende, eller? Per-Olof beskriver ett exempel då 
han visade förtroende för en av sina medarbetare och fick denne person att ”växa” i sin 
arbetsroll. På det sättet så tror Per-Olof att denne person fick förtroende för Per-Olof. 
Alltså om man ger förtroende så skapar man också förtroende.  

Att kunna 
 
Att kunna något delar Per-Olof in i två delar – dels en teoretisk del, att kunna svara men 
även en praktisk del, att kunna göra. ”Kunskap det är något jag får av andra, genom möte med 
andra människor.”  
 
Den kunskap som Per-Olof har för att kunna lösa de utmaningar och problem som han 
ställs inför kommer mestadels från hans internlärartid. Tiden då han medverkade i 
byggnationen av det nya kvartoverket. Den andra delen menar Per-Olof är självlärt. Jag 
frågar om hur han gjort för att lära sig själv? Per-Olof funderar ett tag och säger att när 
man är i en viss situation, till exempel i ett möte med andra människor och mötets resultat 
kanske blev bra eller mindre bra, då reflekterar man över vad som hänt? Man tänker på vad 
man gjort som blev bra i det goda mötet för att kunna ta med dig det till ditt nästa möte 
respektive vad som gjort att det blev ett mindre bra, att det blev som det blev. Man 
funderar då på varför, vilka faktorer som spelade in, allt för att kunna få till ett bra möte 
nästa gång. För i det goda mötet så får man en bra känsla i kroppen och det är det som 
man strävar efter hela tiden.  
 
I mötet med andra människor tycker Per-Olof att han lär sig mest. I en chefsituation 
försöker han se hur mötet (eller gruppen) fungerar, han tar hänsyn till att olika människor 
har olika viljor men försöker få situationen att flyta så smidigt som möjligt. Han säger att 
han är bra på att lyssna, kommunicera och förmedla vidare sina kunskaper, att han är bra 
på att ta tag i problem som uppstår och tycker att det är bättre att göra något även om det 
blir fel, än att inte göra något alls.  

Reflektion 
 
Per-Olof har under flera år fört loggbok, oftast dagligen, där han skrivit ner vad som hänt i 
hans arbete, vilket jobb han utfört vid vissa maskiner men även beskrivit hur och vilka 
problem som har uppstått och lösningarna till dessa. Ibland har det hänt att någon kollega 
kommit in till hans rum för att fråga om han har skrivit något om just den där maskinen 
och om vad som hade hänt då och hur han hade löst det. Kollegan har då fått hjälp med 
sitt problem. När Per-Olof har stött på problem har han själv någon gång använt sig av 
loggböckerna som han funnit vara till hjälp.  
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Vad har format ditt omdöme? 
 

Till sist frågar jag vad som format Per-Olofs omdöme. Han funderar – ”det är en svår fråga”. 
Vi bollar fram och tillbaka vad ordet omdöme egentligen innebär. Till slut säger han att 
”omdömet kommer från uppväxten, att man då fick lära sig om hur man som människa ska vara mot 
andra människor. Om man senare i livet varit med om en situation så har man gjort en utvärdering om 
hur man ska vara mot andra.” 
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Siv Bengtsson 

 
Siv har i tolv år arbetat som rekryterare på SSAB Oxelösund AB. Innan hon tillträtt i sin 
nuvarande arbetsroll hade hon erfarenhet från sekreteraryrket inom olika områden på 
företaget.  I gymnasiet gick Siv en kontors- och handelsutbildning och därefter har hon 
genomfört några externa och interna utbildningar samt även fritidsstudier74.  
 
Då jag träffat Siv för att bestämma en tid för det kommande samtalet bad jag henne 
fundera över en fråga tills vi skulle ses. Frågan rörde ett tillfälle då hon verkligen lärde sig 
något (med en stark betoning på ordet verkligen). Jag såg hur hon funderade över min 
fråga varpå hon utbrast ”men oj vad svårt!” Därefter följde en tystnad.  
 

”Man lär sig hela tiden – både av bra saker och av misstag” 
 
Vi träffades följande dag och Siv inledde vårt samtal med att säga ”man lär sig varje dag”. 
Hon lär sig när återkoppling ges i samband med både positiv och negativ respons.  Siv 
berättar också att hon gärna delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper till sina 
kollegor, då hon tycker att det är viktigt att andra inte upprepar de misstag som hon själv 
gjort. Siv poängterar även att hon gärna delar med sig av de goda erfarenheterna också. Det 
är tydligt att Siv har och har haft en tankeprocess om kompetensöverföring, som hon själv 
uttrycker det, när hon säger att hon inte gillar när folk ”sitter på något själva”, ”att de bara 
berättar fragment av vissa saker”. 
 

”Idag är det min arbetslivserfarenhet som inverkar på mitt sätt att agera.” 
 
Jag bad Siv berätta om några olika begrepp som kommit upp vid ett flertal tillfällen under 
vårt samtal, om vad begreppen betyder för henne. 

 
Kunskap är något som Siv anser finns skrivet men att kunskap även kan handla om att veta 
var man ska söka eller vända sig vid problemlösning. Det kan till exempel handla om att 
veta till vem man ska vända sig för att få svar på olika frågor men även att vart man själv 
kan söka svar via litteratur och intranät. Att diskutera och ventilera frågor med kollegor, 
gör att hon själv lär sig till nästa gång, det är också så hon upplever att hon får sina nya 
kunskaper genom. 
 
På min fråga berättar Siv att det är hennes arbetslivserfarenhet genom åren som bidragit till 
att hon fått den kunskap som gör att hon idag kan lösa de problem eller utmaningar som 
hon ställs inför i sitt arbete. Vi leds naturligt in på begreppet erfarenhet och Siv tydliggör att 
reflektion krävs för att få erfarenhet.  
 
Jag frågar Siv om vad begreppet kompetensöverföring innebär för henne. Hon svarar att 
det är ”’skicklighet’ att ladda över kunskap – till sig själv eller från sig själv”. 
 
 

                                                 
74 Fritidsstudier är studier som bedrivs vid sidan av det ordinarie arbetet och som inte är beordrade av 
arbetsgivaren. 
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Vad har format ditt omdöme? 
 
Som en sista fråga ber jag Siv fundera över vad som har format hennes omdöme. Vi 
samtalar om vad som menas med omdöme och till slut kommer vi fram till att 
omformulera frågan: vad gör att man tolkar och gör specifika val i alla situationer? Efter 
viss tids betänksamhet svarar hon – ”min bakgrund och min erfarenhet”.  
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Analys av samtalen  
 

Examensarbetet fokuserar på hur fem medarbetare med mångårig arbetslivserfarenhet på 
SSAB Oxelösund AB har tillägnat sig sina kunskaper och erfarenheter. Jag har bland annat 
undersökt deras uppfattningar kring vad olika begrepp så som kunskap och lärande betyder 
för dem. Under samtalen har ord som ”att kunna” och ”att lära” diskuterats vilket har varit 
återkommande i samtliga samtal.   
 
Under samtalen framkom det olika beskrivningar om tillfällen eller situationer då 
samtalsparterna verkligen lärt sig. De beskrev alla att de varit med om flera händelser där de 
mött en ny och obekant utmaning. Efter att samtalsparterna befunnit sig i händelsen, har 
de funderat över situationen, vad som hänt och hur de agerat. De beskrev att det egna 
lärandet skett över tid, genom att de upplevt och utfört praktiska handlingar och att det är i 
gemenskapen med andra människor som upplevelsen och handlingen skett. 
Samtalsparterna lade framför allt vikt vid att de lär sig när de funderar. Jag däremot skulle 
säga att de lär sig när de utför den praktiska handlingen men att deras beslut och agerande 
kräver reflektion, att noga tänka, för att de ska kunna utvecklas och bära med sig 
erfarenheten. Att kunskap och reflektion går hand i hand skulle även Dysthe (2003) och 
Gustavsson (2004) hålla med mig om, då det gynnar lärande.  
 
Situationerna skiljde sig från person till person men likt David Kolbs beskrivning kring 
erfarenhetsbaserat lärande, har var och en uttryckt en slags omvandling från erfarenhet till 
kunskap. Vad är det då som gör denna erfarenhet till kunskap? Säljö menar att kunskaper är 
något man använder i sitt handlande i vardagen och är en resurs med vars hjälp man löser 
problem, hanterar kommunikativa och praktiska situationer på ändamålsenliga sätt, vilket 
även samtalsparterna gett uttryck för. Jag tycker att det är en viktig poäng som Säljö vill 
påpeka, nämligen att skriven information inte är kunskap i sig utan att det är i praktiken 
och i handlingen som kunskapen yttrar sig. Då kan teorin fungera som uppmuntran att 
vidga människans synsätt och tankevärld. 
 
Det finns tydliga likheter mellan Per-Olof Sandbergs beskrivning av att han verkligen lärde 
sig när han var med och startade upp Kvartoverket och Johannessens tredelade 
kunskapsmodell75. Jag anser att Per-Olof tillägnat sig alla dessa former i sitt yrke och 
förtydligar likheterna genom exempel nedan: 
 
Per-Olof medverkade under uppbyggnaden av den nya valsstolen från grunden och lärde 
sig hur den skulle skötas. Eftersom Per-Olof själv utövat sitt yrke anser jag att han därför 
tillägnat sig ”Färdighetskunskap”.  
 
Inför byggnationen fick Per-Olof utbildning om det nya kvartoverket, dess uppbyggnad 
och hur den i teorin skulle skötas. Han tillägnade sig teoretiska kunskaper eftersom 
utbildningen bland annat skedde i föreläsningsform, alltså påståendekunskap. Då jag betraktar 
föreläsningar som ett tillfälle då information ges, har Per-Olof inte bara tagit till sig 
informationen utan även omvandlat den till kunskap då han använt sig av kunskapen i 
vardagen genom sitt yrke, likt Säljö påpekar. 
 
Per-Olof arbetsuppgift var att förmedla information om den nya valsstolen och hantering 
av dess skötsel vidare till dels maskinskötare som skulle ta hand om Kvartoverket men 

                                                 
75 Göranzon, Bo (1996) Det praktiska intellektet, s. 139, modell utvecklad av Kjell S. Johannessen. 
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även till andra medarbetare. I och med denna förmedling har Per-Olof delat med sig av 
sina erfarenheter men han har även fått ta del av andras och därför tillägnat sig 
förtrogenhetskunskap. 
 

När lär du dig? 

 
Jag anser att samtliga samtalsparter uttryckt lärprocessen på liknande sätt. De uttrycker att 
deras lärande startar när de funderar över sitt eget handlande i en viss situation, vare sig de 
har uppnått förväntat resultat eller inte. De använder ord som; tänka, fundera, reflektera 
och analyser för att uttrycka deras tankeverksamhet.  
 

”Genom att analysera varför något blir som det blir, gör att man lär sig.”76 
 
Innan samtalsparterna börjat fundera så har de varit med om en specifik händelse där de 
upplevt något de tidigare inte erfarit. Madeleine säger sig ”analysera” för att påtala sin egen 
tankeverksamhet utifrån den upplevda händelsen. Används Nationalencyklopedins 
definition av ordet ”analys” betyder ordet att man gör en slags uppdelning av något i olika 
beståndsdelar eller att göra en uppdelande undersökning. Kanske var det just det Madeleine 
ville förmedla till mig när hon gjorde detta ordval? Jag uppfattade ordvalet som ett försök 
att påtala hennes egen tankeverksamhet då hon funderar över en specifik händelse och går i 
tanken igenom vad som hänt och hur hon reagerat och agerat. Att hon funderar över det 
egna handlandet, om vilka val och beslut som hon tagit i en viss situation för att kunna 
förändra sitt sätt att handla till en annan gång hon upplever en liknande situation eller 
händelse.  
 
Alla samtalsparterna uttrycker, om än med olika ord, att de lär sig i den precisa stund som 
de tänker tillbaka på en specifik händelse de upplevt. Jag upplever att tiden är en avgörande 
faktor för att samtalsparterna ska ges möjlighet för reflektion, för att på så sätt kunna 
uppnå lärande. Denna beskrivning av att lära sig gör även Dysthe (2003) i sin beskrivning 
om att kunskap är starkt förenad med reflektion som i sin tur gynnar lärande. 
 
Ett annat sätt att beskriva hur kunskap och reflektion går hand i hand gör Uwe Träder. 
Han kan tydligt beskriva hur han alltid haft lätt för att se tekniska samband och att han då 
ser ”bilder” i huvudet och kan därmed föreställa sig hur saker och ting hänger ihop.  
Anledningen till att Uwe kan se dessa ”bilder”, anser jag, liksom Kolb beskriver, till stor del 
har att göra med Uwes tidigare erfarenheter inom ämnet. Han har dels sett de verkliga 
tekniska sambanden då han utfört olika arbetsuppgifter, men samtidigt kunnat skapa sig 
flera ”mentala bilder” när han ”skummat manualer” och fått teoretisk fakta. Jag utgår från 
att den skriftliga informationen, som jag nämnt tidigare, vidgat Uwes synsätt och fått 
honom att fundera över de samband och erfarenheter som han tidigare stött på. David 
Kolb beskiver, i sin modell för erfarenhetsbaserat lärande, att en mental bild skapas genom 
att individen reflekterar över en specifik upplevelse från den egen förvärvade erfarenheten, 
vilket i sin tur omvandlas till kunskap.   
 
Uwe Träder anser att han får insikt och kunskap genom att helt enkelt ”göra” genom att 
han stöter på olika problem som måste lösas. Han utför då reparationer eller gör andra 
ändringar som maskinerna eller produktionen kräver. För att kunna lösa de problem som 
Uwe stöter på använder han sin tidigare erfarenhet och de kunskaper som han förvärvat 

                                                 
76 Samtal med Madeleine Carman 
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men han gillar att kunna läsa sig till den information han saknar. Han säger dock att han 
måste vara kritisk till det han läser, speciellt informationen på Internet, eftersom det ibland 
står felaktigheter.   
 
Jag skulle säga att erfarenheten skapar möjligheter, för människan, att i utmaningar se andra 
lösningar, vilket i sin tur leder till nya erfarenheter och därmed kunskap.   
 

Att lära i gemenskap 

 
Alla samtalsparter har på olika sätt uttryckt att de lär sig i mötet med andra människor när 
de utför en handling. Per-Olof Sandberg säger att det är ”när någon annan börjar prata om det 
eller fråga om det – det är då man lär sig”77. Siv Bengtsson uttrycker att hon lär sig av att 
diskutera och ventilera frågor med sina kollegor. Jag ser samtalsparternas uttryckt på det 
sätt som Roger Säljö skulle beskriva lärande då han, ur ett sociokulturellt perspektiv, lägger 
vikt vid att lärandet sker i interaktionen mellan människor. Min uppfattning är att 
samtalsparterna har lärt sig i en gemenskap med arbetskamprater på arbetsplatsen och att 
de tillsammans har skapat en gemensam begreppsbildning78 och språk. Likt Perby (1995) 
samt Johannessen (1999) vill jag mena att det är i gemenskapen och i praxisen som de kan 
ge uttryck för den kunskap de besitter. 
 
När Per-Olof Sandberg berättar att han haft en mentor att följa, föreställer jag mig flera 
situationer där Per-Olof lärt sig genom att härma hur hans mentor löst problem som 
uppstått. Att ha en mentor är i högsta grad en form av gemenskap och som Göranzon 
(1996) säger är det ”genom exempel, förebilder och övning som kunskaper inom en praxis 
förmedlas”79. Tillsammans har de kunnat utbyta tyst kunskap genom att utöva 
yrkeskunskapen gemensamt, även om inga ord yttrats.  Även om Per-Olof, i vårt samtal, 
inte uttalat fler exempel på tillfällen då han lärt sig, förutsätter jag ändå att han lärt sig av att 
tittat, provat och härmat sin mentor och som fungerat som hans förebild.   

  
”Jag lär mig om mig själv, om andra och om andra saker i mitt möte med andra.”80 

 
Jag vill koppla den första delen av Madeleine Carmans citat, där hon säger att hon lär om 
sig själv i sitt möte med andra, även till Svedberg (2003) där han betonar att ”det är i mötet 
med andra vi finner oss själva” 81. Jag ser det som att hon av gruppen, eller hennes omgivning, 
får direkt respons på hennes eget uppträdande och att de då fungerar som en slags spegel. 
Detta anser jag också är ett sätt av att lära sig i gemenskap.  
 

Hur vet du att du har lärt dig?  

 
Under samtalen reflekterade samtalsparterna automatiskt då de verbalt formulerat sina egna 
tankar. Vägen fram till att finna vad det egentligen innebar att ha lärt sig belystes med olika 
exempel. Klas Lundbergh, Uwe Träder samt Per-Olof Sandberg förklarar på ett liknande 
sätt hur de vet att de lärt sig. De förklarar alla att de egentligen inte vet att de har lärt sig, 
förrän de antingen formulerat och verbaliserat eller praktiserat deras kunskaper. 

                                                 
77 Samtal med Per-Olof Sandberg 
78 Johannessen, Kjell S. (2001) Herr Bos akademi, s. 102 
79 Hammarén, Maria (1999) Ledtråd i förvandling, s. 27 
80 Samtal med Madeleine Carman 
81 Svedberg, Lars (2003) Gruppsykologi, s. 29 
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Låt oss titta på Per-Olof Sandbergs tidigare uttryck ”när någon annan börjar prata om det eller 
fråga om det – det är då man lär sig”82. Jag tolkar Per-Olofs uttryck som, att det är i den stund 
då han formulerar ett svar, får ett ”kvitto” på att han kan. I och med att ha fått en fråga att 
besvara och därmed formulerar ett svar, synliggör han sig själv och därmed sin egen 
kunskap.  
  
När Madeleine Carman berättar vad det innebär att kunna för henne, säger hon att det är 
när hon inte längre behöver tänka på vad hon gör. I de situationer där hon agerar per 
automatik – då vet hon att hon kan. Som när hon ger exemplet på att hon inte behöver 
tänka på detaljerna om hur hon ska göra när hon sadlar hästen. Detta sätt kan tydligt liknas 
med Johannessens (1999) förklaring till färdighetskunskap. Jag kan tänka mig att hon vid 
första sadlingstillfället var tvungen att fundera över hur hon skulle göra för att lyckas med 
sadlingen. Det finns flera moment att lära sig när man ska sadla. Till exempel var hon 
tvungen att komma ihåg att hon skulle lägga sadeln långt fram på hästens hals och dra 
sadeln bakåt så att pälsen skulle ligga slätt och åt rätt håll för att hästen inte skulle få 
skavsår. Hon skulle även bli tvungen att lära sig känna var sadelns rätta läge på hästens rygg 
skulle vara, för att sadeln inte skulle ligga för långt fram eller bak på hästens rygg samt flera 
andra moment. När Madeleine nu övat sig på att sadla vid många tillfällen behöver hon inte 
längre tänka på alla dessa sadlingsmoment, utövandet har blivit automatiserat, rörelserna 
”sitter i fingrarna”, vilket kan liknas med Johannessens (1999) beskrivning av tyst kunskap. 
 

Vad har format ditt omdöme? 

 
I samtalen har jag försökt få samtalsparterna att formulera ett svar till frågan om vad som 
format deras omdöme. Av den tystnad som uppstod efter att jag ställt frågan, bedömer jag 
den som svårbesvarad. En fråga som krävt eftertanke och reflektion. 
 

”idag är det min arbetslivserfarenhet som inverkar på mitt sätt att agera”83 
 
På den direkta frågan uttryckte Siv Bengtsson ”min bakgrund och min erfarenhet”84.  Klas 
Lundbergh svarar att det är hans ”uppväxt, familjeförhållanden, den genetiska uppsättningen, alltså 
det som inte går att påverka, kompisar från förr, livskamrat, eftersom man formar varandra och ser 
varandra som ’coacher’, de egna barnen, arbetet i sig och arbetskamraterna.”85 Per-Olof Sandberg 
beskriver likt Klas att ”omdömet kommer från uppväxten…”86. Samtalsparterna har på ett eller 
annat sätt beskrivit att deras omdömen börjar formas från deras barndom.  
 
Den ”magkänsla” som Madeleine uttrycker när hon ska fatta beslut, är något jag antar 
kommer från hennes omdöme och som skapats då hon befunnit sig i ett flertal olika 
situationer. Hon kan ta beslut som bygger på intuition som beror på att hon har byggt upp 
ett stort erfarenhetsförråd. Dreyfus skulle i sin stege, kalla Madeleine expert87. Jag skulle 
även vilja påpeka att jag tror att det är i just denna praxis som Madeleine fått erfarenheter 
och att det är i hennes yrke som hon kan använda sig av just denna intuition.  

                                                 
82 Samtal med Per-Olof Sandberg 
83 Samtal med Siv Bengtsson 
84 Samtal med Siv Bengtsson 
85 Samtal med Klas Lundbergh 
86 Samtal med Per-Olof Sandberg 
87 Hubert L. Dreyfus, Stuart E. Dreyfus (2004) From Socrates to Expert Systems, The Limits and Dangers of 
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Jag uppfattar det som att samtalsparterna är rörande överens om vad som format deras 
omdöme, då jag tycker att jag kan plocka ut tre specifika nyckelord från deras svar. 
Nyckelorden är; tid, erfarenhet och reflektion. Jag anser att det starkaste ordet till vad som 
format deras omdöme är tid, för utan tid får de ingen erfarenhet eftersom de då inte ges 
möjlighet att medverka i nuet. Utan erfarenhet finns inget stoff att reflektera över. Utan tid 
får de heller ingen bakgrund eftersom erfarenhet saknas. Jag kopplar ihop dessa nyckelord 
med lärande. För att människan ska ges förutsättningar till lärande krävs, liksom när 
omdöme skapas, samma nyckelord; tid, erfarenhet och reflektion. 
 

Kunskapsbegreppet 

 
I de flesta samtal har det fallit sig naturligt att diskutera de olika begrepp som uppkommit 
för att skapa en gemensam begreppsbild. Samtalsparternas och mitt språk har legat till 
grund för att vi gemensamt ska förstå varandras sätt att se på ordets innebörd.  
 
I teoriavsnittet beskriv jag hur olika författare och filosofers beskrivit begreppet kunskap. I 
min undersökning framkom det några olika exempel kring hur samtalsparterna uppfattar 
begreppet. Till skillnad från de tidigare givna författarnas många olika beskrivningar, anser 
jag att samtalsparterna var eniga i deras beskrivningar om begreppet. De flesta 
samtalsparter beskrev kunskap med hjälp av att dela in kunskapsbegreppet i två delar; teori 
och praktik. Den teoretiska kunskapen beskrev de som något som finns skrivet och som de 
kan läsa sig till. Den praktiska kunskapen ansåg de sig få genom erfarenheter då de utfört 
något.  
 
Värt att nämna är även att samtalsparterna inte gjort någon skillnad på begreppen kunskap 
och kompetens, utan att likställde dessa med varandra. Jag frågade samtalsparterna om en 
person kunde vara kompetent utan att vara kunnig och omvänt, om en kunnig person 
automatiskt kunde vara kompetent. Min uppfattning är att en person som är kunnig både 
har teoretiska och praktiska kunskaper. De teoretiska kunskaperna hjälper människan att 
vidga synsättet och gör det möjligt att se utmaningar på ett nytt sätt medan de praktiska 
kunskaperna kan ändra människans sätt att agera i utmaningarna. Jag anser att den kunniga 
personen har upplevt många olika situationer, likt experten i Dreyfus stege88, och därmed 
har utvecklat sitt omdöme som gör att personen kan handla utifrån dennes intuition och 
kan då också omedelbart handla. Den kompetente, i Dreyfus stege, behöver fortfarande 
uppleva fler situationer där individen möter utmaningar som denne sedan måste ägna tid 
och tanke över för att utvecklas, förändras och lära sig.     
 

Tillägnad kunskap 

 
Den kunskap samtalsparterna uttryckligen tillägnat sig beskriver de själva som teoretisk 
samt praktisk. Jag anser att de även tillägnat sig tyst kunskap då de har mångårig 
arbetslivserfarenhet inom de arbetsområden och befattningar de idag innehar. Min 
uppfattning är att de har tillägnat sig erfarenhetsgrundad kunskap i samband med att de 
talat om speciella omständigheter och situationer, vilket kan liknas med Polanyis förklaring 
av tyst kunskap, på frågan ”när du verkligen lärde dig”. Om man går tillbaka till samtalet med 

                                                 
88 Hubert L. Dreyfus, Stuart E. Dreyfus (2004) From Socrates to Expert Systems, The Limits and Dangers of 
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Uwe Träder, då han berättar om ett kurstillfälle han medverkat i, beskriver han mellan 
raderna, att han följt gruppens sociala regler och värderingar, vilket är ett kännetecken för 
tyst kunskap.  
 
Om jag också betraktar tyst kunskap som Kjell S. Johannessen beskriver, från 
Wittgensteins språkfilosofi, ”kunskap som man av logiska skäl inte kan formulera 
fullständigt i språklig form” 89 har jag fått uppfattningen att samtalsparterna utför många 
handlingar som de inte kan förklara för mig eftersom jag inte ”talar samma språk” som 
dem. Hade jag befunnit mig i deras direkta yrkesmiljö och där lärt mig det språk, som enligt 
Maja-Lisa Perby (1995) tar lång tid att lära sig hade, till exempel Per-Olof Sandberg 
förmodligen visat mig, med hjälp av ”indirekta eller bildliga uttryckssätt”90 hur 
kvartoverkets drift ska skötas. Han hade förmodligen använt sig av sina sinnen; syn, känsel, 
hörsel, lukt, för att förklara för mig hur jag ska uppfatta dem och vilka beslut jag då måste 
ta för att få förståelse om valsstolens ”dagliga mående” och för att kunna ta ansvar för den 
på bästa sätt.  
 
När Uwe Träder berättade om tillfällen då han som barn följde med sin pappa ut för att 
meka med bilar, ser jag hans berättelse som en beskrivning av tyst kunskap91. Han tittade på 
hur hans pappa gjorde men fick också pröva själv. Det Uwe inte säger men som jag antar är 
att Uwe säkert har tittat och frågat sin pappa om de olika delarna i motorn. Kanske har 
Uwe, beroende på frågans karaktär, fått verbaliserade svar i form av analogier eller exempel. 
Men troligt är att han fått svar som – titta här så ska jag visa dig. Jag antar att Uwes pappa inte 
haft det så lätt att förklara motorns olika funktioner för sin son som befunnit sig i låg ålder. 
Jag kan också tänka mig att Uwe lärt sig alla dessa delars olika namn, vilket ger exempel på 
att ”praxis ger orden deras mening”.92 
 
 

 
 

                                                 
89 Johannessen, Kjell S. (1999) Praxis och tyst kunnande, s. 20 
90 Johannessen, Kjell S. (2001) Herr Bos akademi, s.82 
91 Johannessen, Kjell S. (2001) Herr Bos akademi, s.82 
92 Johannessen, Kjell S. (1999) Praxis och tyst kunnande, s. 102 
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Slutsatser 
 

Inom SSAB Oxelösund AB finns idag flera medarbetare med mångårig erfarenhet och 
kunskap. Det här examensarbetat har haft som syfte att undersöka hur utvalda medarbetare 
tillägnat och befäst sina kunskaper, för att i ett senare skede kunna överföra kunskaperna 
till andra medarbetare. Jag har undersökt hur de olika individerna själva uppfattar sitt 
lärande, vilka slags kunskaper de tillägnat sig och hur processen sett ut.  
 
Samtalsparterna erhåller nya kunskaper när de utför praktiska handlingar när de mött ett 
problem eller en utmaning. Hur de löst utmaningen är beroende av deras tidigare 
erfarenheter och tillägnade kunskaper som de använt i relation till den nya utmaningen. 
Deras beslut och agerande kräver därefter tid för tankekraft för att de ska ges möjlighet till 
utveckling och för att de ska kunna bära med sig den nyvunna erfarenheten. Många belyste 
att reflektionen har en betydande och naturlig roll för lärande, att det är vägen fram och 
inte slutprodukten som utgör lärandet. Det mesta talar för att det krävs tid, erfarenhet och 
reflektion för att ge människan förutsättningar till lärande. Erfarenheten kommer sedan till 
användning och blir till kunskap då de kan utföra handlingar på lämpligt sätt.  
 
Medarbetarna har befäst sina kunskaper då de antingen formulerat och verbaliserat sina 
kunskaper men mestadels genom att utföra praktiska handlingar. De har på så sätt bekräftat 
och synliggjort sina kunskaper för i första hand sig själva men även för sin omgivning. I 
samband med att de formulerat sina kunskaper, har de även gett uttryck för språkets 
betydelse för begreppsbildningen som skett mellan individerna, i bestämda kontexter och 
att kunskapen är kontextualiserad.  
 
Jag har även fått svar på min första undersökningsfråga som löd - Vilken slags kunskap har 
medarbetarna tillägnat sig? Samtalspersonerna har tillägnat sig flera aspekter av kunskap, 
färdighets-, förtrogenhets- och påståendekunskap. Framför allt har de, i och med den mångåriga 
arbetslivserfarenheten, tillägnat sig erfarenhetsbaserad och tyst kunskap i och med att de 
befunnit sig och lärt sig i, en gemenskap med gemensam begreppsbildning. Viktigt är också 
att det är i denna praxis som de kan ge uttryck för deras yrkeskunskap. 
 

Diskussion 

 
Jag tar ett steg tillbaka och minns mina olika funderingar eller överraskningar som 
uppkommit under arbetets gång. 
 
Det första som slår mig är att samtliga samtalsparter fått tillfälle att reflektera mer än andra 
medarbetare på SSAB Oxelösund AB om sitt eget lärande, vilket jag anser gynnar deras 
egen utveckling. Utifrån mina samtal med samtalsparterna och samtal med andra 
medarbetare som jag kommit i kontakt med på SSAB Oxelösund AB gör jag bedömningen 
att reflektion över medarbetarnas egna lärare uteblivit. Jag noterade också att 
samtalsparterna uttryckte att de kände sig ”tomma” då vi avslutade vårt första samtal men 
att de också såg avslappnade, näst intill utmattade, ut. I och med att samtalets struktur 
innehöll öppna frågor, tvingades dem till reflektion.  
 
Om jag ser tillbaka på de tillfällen när jag gav samtliga som uppgift att fundera över frågan 
”då de verkligen lärde sig något”, fick jag ”höjda ögonbryn” tillbaka som svar. Av den 
efterföljande tystnaden utläste jag att de redan börjat fundera över frågans innehåll.  
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När jag sedan träffade samtalsparterna uttryckte samtliga, antingen direkt eller indirekt, att 
frågan var svår, något som jag kopplar ihop med att de blivit tvingade till reflektion. Att 
reflektera tar tid och bör få ta tid. Som bevis till att det tar tid att reflektera, men även att 
formulera tankar, fick jag i sluten av samtalen. Samtalsparterna övergick till att använda de 
begrepp som jag själv hade i åtanke för att beskriva deras lärande, trots att jag varit noga 
med att inte verbalisera dem med risken för att färga dem. När samtalen sedan började lida 
mot sina slut, kunde nästan samtliga parter berätta om flera tillfällen när de verkligen lärde 
sig, även om de i början av samtalet tyckt att frågan varit svår att besvara. Min bedömning 
är att samtalsparterna under samtalet blev från början verkade ovana vid att reflektera över 
sitt eget lärande. Jag ser det därför som att dessa samtalsparter både har lärt sig mer om sig 
själva och om sitt lärande i deras samtal med mig. Samtidigt har de även låtit mig få ta del 
av deras tankar, vilket gjort att jag har fått lära mig om dem.   
 
I våra samtal har det givits tid för samtalsparterna att reflektera och formulera sina 
erfarenheter, främst från deras arbetsliv. Detta, anser jag, är en förutsättning för att 
synliggöra deras kunskaper, inte bara för mig utan framför allt för dem själva. De måste se 
sin egen kunskap för att själv märka om det är något de saknar. Hur kan de annars veta vad 
som bör kompletteras? Jag vill därmed poängtera att om individen inte blir medveten om 
den kan han/hon heller inte veta att han/hon besitter den och därmed inte heller förmedla 
den. Även om det handlar om att överföra tyst kunskap så måste medarbetarna kunna visa 
eleverna, genom att använda sig av exempel och analogier för att få eleverna att förstå. De 
erfarna medarbetarna kommer också att fungera som förebilder för deras elever där 
eleverna främst kommer att lära sig genom att de själva härmar och utför handlingar.  
 
En slående likhet mellan samtalsparterna, anser jag, är att alla skapat sig helhetsbilder i det 
område de för närvarande arbetar inom. Jag utläser mellan raderna av mina samtalsparter, 
att när de förstår helheten så har de kunskap. Jag ser det som att de fått denna helhetsbild, 
dels på grund av sina tidigare erfarenheter men även att de fått kunskap av nya situationer 
och nya problem de stöter på.  
 
En iakttagelse jag gjort är att ingen samtalspart i sin beskrivning kunnat klargöra för mig 
vad kunskap är, de har istället berättat hur de erhållit den, vilket jag anser belyser 
komplexiteten i att förklara kunskapsbegreppet. Men det kan även vara som Johannessen 
säger, föreställningen om att kunskap ofta kan anses vara en produkt. En produkt som man 
ska kunna uttala sig om. ”Vet man något, så måste man också kunna säga att man vet. 
Annars är det knappt värt att veta”. Kanske kan det vara så föreställningarna ter sig hos 
samtalsparterna men min uppfattning är att de inte haft tillräcklig tid till att fundera över 
frågan. Hade jag däremot bett dem att fundera ett par dagar över vad kunskap betyder för 
dem, hade jag förmodligen fått ett annat svar. 
 
”Man lär sig hela tiden – både av bra saker och av misstag”93 
 
Ett ämne som fastnat när jag funderat över vad som framkommit under samtalen är de 
rådande meningarna om människan lär sig bäst av att göra rätt eller fel. Madeleine Carman 
sa till sina barn att det är lättare att lära sig av sina egna misstag än andras. Per-Olof 
Sandberg ansåg att man lärde sig mest av att göra rätt. Jag tror att man lär sig både av att 
göra rätt och att göra fel. Om människan gör ett misstag och kanske inte kommer fram till 
den rätta lösningen, så hindrar det inte lärande. Individen har lärt sig att det sätt som den 
precis försökt lösa problemet på inte fungerar och kan då förkasta idén och gå vidare till att 

                                                 
93 Samtal med Siv Bengtsson 
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försöka hitta en ny angreppspunkt till problemet. Däremot tror jag att den egna 
självkänslan kan få sig en törn om eleven får allt för svårt att uppnå det önskade resultatet.  
 

Framtida arbete 

 
Under examensarbetets gång har jag flera gånger stött på frågor, som jag på grund av 
examensarbetets omfattning, inte kunnat besvara. Jag hade gärna träffat samtalsparterna 
fler gånger för att få ett djupare samtal där fler lärande exempel belysts. Det hade även varit 
intressant att få ta del av deras erfarenheter vad gäller kunskaps/erfarenhetsöverföring, 
vilket jag anser är nästa steg för SSAB Oxelösund AB att undersöka för att minska 
sårbarheten inom företaget.   
 
Eftersom medarbetarna lär sig då de utför praktiska handlingar när de stöter på utmaningar 
och problem och att de lär sig i gemenskapen med andra medarbetare, anser jag att det 
vore lämpligt att skapa tillrättalagda situationer i vilka medarbetarna får möta utmaningar. I 
dessa möten är det viktigt att deltagarna får en gemensam uppfattning om vad utmaningen 
består i och vad som är deras uppgift, alltså ett klart syfte och mål. De är i ett möte med 
andra människor där de använder kommunikation till att förmedla sina kunskaper. I dessa 
situationer tror jag därför att yrkeskunskaperna kommer att överföras medarbetare emellan 
men att det också kommer att skapas nya kunskaper då medarbetarna skapar en gemensam 
begreppsbildning och utvecklar ett språk. De erfarna medarbetarna kommer också att 
fungera som förebilder för deras elever där eleverna främst kommer att lära sig genom att 
de själva härmar och utför handlingar. Viktigt är även att tid för reflektion ges, innan, under 
och efter dessa situationer. För att skapa dessa situationer förutsätts att lärande är ett 
prioriterat område för företaget att utvecklas med. 
 
Det skulle även vara intressant att undersöka vad som påverkar kunskapsdelningen inom 
företaget när verktygen väl använts ett tag.  
 
Tyvärr får jag lämna över detta roliga arbete till andra som är lika kunskapstörstiga och 
intresserade som jag varit.  
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