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”Jag hör och jag glömmer. 
Jag ser och jag kommer ihåg. 

Jag gör och jag förstår”1. 
 

(Konfucius, ca. 500 f.kr) 
 

                                                 
1 Jansson, Tommy m.fl. ’Hur man får människor att växa’, Kommenius Förlag, Stockholm 1997  s. 8 



   

Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete var att utreda ”om” och ”i vilken utsträckning” som Experiential 
Learning (EL) går i linje med dagens svenska skola. Med avgränsning till gymnasieskolan var 
syftet därför att relatera Experiential Learning gentemot de dokument som ligger till grund 
för dagens svenska gymnasieskola, nämligen: ’Skollagen’, ’Läroplanen för de frivilliga 
skolformerna’ (Lpf 94) och Läroplanskommitténs betänkande ’Skola för bildning’ (SOU 
1992:94). Utgångspunkten för denna hermeneutiska jämförelse var ett kritiskt förhållningssätt 
(läs. ’granskande’) utifrån de för modern svensk pedagogisk forskning centrala teoretiska 
perspektiven eller ”synerna”; kunskap, lärande, elev och lärare. Förutom denna textanalys 
innefattar arbetet även en enkätundersökning som med delat kvantitativa och kvalitativa 
frågor undersökt vilken kännedom om och syn på Experiential Learning som finns hos ett 
antal läraraspiranter vid Lärarhögskolan i Stockholm. Undersökningen insinuerade att få 
överhuvudtaget hört talas om konceptet, men att de tycker att det verkar vara aktuellt för såväl 
sin framtida undervisning som den svenska skolan i allmänhet. Arbetets slutgiltiga analys 
visade på stor samstämmighet mellan EL och den svenska skolan i både undervisnings- och 
människosyn – även om det läggs olika stor emfas vid olika saker. Utmärkande var här synen 
på ett aktivt lärande, tillsammans med tanken om individen i centrum. Förutom de dokument 
som ligger till grund för den svenska skolan, var ett fåtal källor kring EL tongivande. Urvalet 
styrdes i hög utsträckning av rådande utbud, varvid en rad Internetreferenser också blev 
aktuella. Tankarna bakom EL uppkom på 20-talet i det forna Tjeckoslovakien och har 
utvecklats till en form av alternativ pedagogik med ett aktivt inlärningssätt och en holistisk 
lärosyn. Konceptet kan sägas vara en syntes mellan utomhusaktiviteter och drama. Det 
situationella lärandet står därvid i centrum för undervisningen, som söker inkludera såväl 
teoretisk och praktisk, som emotionell och social utveckling. Synen på kunskap kan utifrån 
detta definieras som progressiv och alla former av personliga kompetenser bejakas och 
eftersträvas i undervisningen. Undervisningen bedrivs huvudsakligen i gruppform, men utgår 
från individen i det att denne ges möjlighet att själv välja det sätt som denne vill närma sig det 
aktuella undervisningsmaterialet. Metodiken relaterar således i hög grad till begreppet lärstil 
och dess strävan är att inkludera så många sinnen som möjligt i undervisningen. Konceptets 
utbildningsteoretiska grund är i mångt och mycket gemensam med den ideologi som styr 
dagens svenska skola – där återfinns teorier och tankar från bland annat; John Dewey, Jean 
Piaget och L.S. Vygotskij.  
 
 (Sökord: Den svenska skolan, Experiential Learning, alternativ pedagogik, upplevelsebaserat 
lärande, utomhuspedagogik, dramaturgi.) 
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Inledning 
 
Under 90-talet stod utbildningsfrågorna högt på den politiska dagordningen och den svenska 
skolan har sedan dess genomgått stora förändringar. Nya läroplaner, ny politisk styrning och 
ansvarsfördelning, samt reformering av friskolorna är några ”yttre” förändringar som 
genomförts.2 Med en öppnare attityd till friskolor har dock den allmänna skolan belagts med 
nya förväntningar.3 Traditionell undervisning (se Begreppsförklaringar) har mer och mer 
ersatts med individanpassad och lärstilsanpassad undervisning.4 Lika stora förändringar har 
dock skett på skolans ”inre” plan. I de senaste utgåvorna av styrdokument för den svenska 
skolan, presenteras en helt ny syn på skolans uppdrag. Nya synsätt på både kunskap och 
lärande har antagits, vilket också medfört införandet av ett nytt betygssystem.5  
 
Synen på läraren och eleven har också förändrats – med ett ökat fokus på eleven och större 
individuell frihet.6 Samtidigt har lärarens roll blivit mer tillbakalutad och begreppet lärare har 
börjat ersättas med andra yrkesrollsbegrepp, såsom: mentor, handledare och coach.7 Som ett 
resultat av allt detta syns det som om alternativa arbetssätt, såsom Storyline och PBL, återigen 
har hamnat i rampljuset – precis som på 70-talet.8 Vidare så syftar ej utbildningen på samma 
sätt som tidigare till att bereda ett bestämt yrkesliv, utan avser numera initiativ för flexibilitet 
och ett livslångt lärande.9 Förändringarna har som synes varit många och den ideologiska 
omställningen omfattande – varvid dessa processer med all sannolikhet pågår fortfarande.  
 
Som blivande lärare känns det viktigt att få en god inblick i denna förändring, samtidigt som 
det är angeläget att finna någon undervisningsmetod för ens framtida yrkesroll – speciellt då 
gällande styrdokument för den svenska skolan inte ger någon direkt metodologisk guidning. 
Experiential Learning är ett alternativt arbetssätt som utgår från upplevelsepedagogik, varvid 
det också tycks kunna symbolisera de ideologiska förändringar som beskrivits ovan – däri 
verkar finnas en stor del av de tankar som är aktuella för den ’nya’ svenska skolan. I detta 
möte uppkommer en rad intressanta frågor: Hur väl och på vilket sätt stämmer detta 
arbetssätt överens med den nya svenska skolan? Är konceptet över huvudtaget känt ibland 
lärarstudenter? Och i så fall, vilken är deras syn på detta koncept?  
 

Syfte 
 
Den övergripande tanken med detta arbete har varit att undersöka om och i vilken 
utsträckning som Experiential Learning går i linje med dagens svenska skola. Med 
avgränsning till gymnasieskolan har syftet därför varit att relatera EL (Experiential Learning) 
gentemot de dokument som ligger till grund för dagens svenska skola, nämligen ’Skollagen’, 

                                                 
2 AnnSofi Persson-Stenborg et al. (n/a). Nationell skolutveckling - fem utvecklingsområden. (Rapport 2) [e-
broschyr] Tillgänglig: Myndigheten för skolutveckling: http://www.skolutveckling.se/ 19 [2005- 10-08] 
3 Tomas Englund, Utbildningspolitiskt systemskifte (Stockholm: HLS Förlag, 1995), 28 
4 Lena Boström, Lärande och Metod (Jönköping: Jönköping University Press, 2004), 22 
5 AnnSofi Persson-Stenborg et al. (n/a). Nationell skolutveckling - fem utvecklingsområden. (Rapport 2) [e-
broschyr] Tillgänglig: Myndigheten för skolutveckling: http://www.skolutveckling.se/ 18 [2005-10-08] 
6 Ibid., 23 
7 Rutger Ingelman, Upplevelsepedagogik och äventyrsmetodik (Solna: Ekelunds Förlag AB, 1996), 14 
8 Rolf Kratz, En ny skola? (Eskilstuna: Psykologiförlaget AB, 1977), 5 
9 AnnSofi Persson-Stenborg et al. (n/a). Nationell skolutveckling - fem utvecklingsområden. (Rapport 2) [e-
broschyr] Tillgänglig: Myndigheten för skolutveckling: http://www.skolutveckling.se/ 20 [2005-10-08] 
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’Läroplanen för de frivilliga skolformerna’ (Lpf 94) och Läroplanskommitténs betänkande 
’Skola för bildning’ (SOU 1992:94).10  
 
Utgångspunkten för denna jämförelse är ett kritiskt, tillika hermeneutiskt förhållningssätt (läs. 
’granskande’, resp. ’tolkande’) utifrån de för modern svensk pedagogisk forskning centrala 
teoretiska perspektiven eller ”synerna”: kunskap, lärande, elev och lärare.11  
 
Arbetet ämnar söka svar på följande frågeställningar: 
 
• Hur relaterar EL till valda teoretiska perspektiv (kunskap, lärande, elev och lärare)? 
• Hur relaterar de dokument som ligger till grund för dagens svenska skola till valda 

teoretiska perspektiv? 
• Hur ställer sig EL till de dokument som ligger till grund för dagens svenska skola, 

utifrån valda teoretiska perspektiv? 
• Hur pass förankrat är EL hos blivande lärare – i vilken utsträckning känner de till detta 

koncept och på vilket sätt har de kommit i kontakt med detsamma? 
 
För att utreda ovanstående rymmer arbetet följande delar: 
 

• En översikt av EL som koncept.  
• Analyser av hur EL, resp. de dokument som ligger till grund för dagens svenska skola 

ställer sig till de nämnda teoretiska perspektiven: kunskap, lärande, elev och lärare, 
samt hur de utifrån dessa analyser ställer sig till varandra. 

• En kombinerat kvantitativ och kvalitativ undersökning, rörande vilken kännedom som 
finns kring EL hos blivande lärare, samt vilken syn de har på dess relevans för den 
svenska skolan. 

 

Metod 

Förförståelse 
 
Min förförståelse på ämnet utgår främst från mina tidigare år inom läraryrket, där jag kom i 
kontakt med såväl utformningen av olika styrdokument, som en rad olika pedagogiska 
tankesätt och alternativa arbetssätt. Min erfarenhet härifrån omfattar nära fem års erfarenhet 
inom media och de obligatoriska språken från i princip samtliga utbildningsnivåer. Under 
denna tid bekantade jag mig bland annat med Montessori-pedagogiken, Storyline och PBL.12 
Jag har även tagit del av utomhuspedagogikens premisser – i synnerhet ELOB 
(’Expeditionary Learning Outward Bound’).13 Utöver detta har mitt intresse för och tidigare 
studier inom dramaturgi med all säkerhet utgjort en grund för min förförståelse, enär 
dramaturgin också står som ett centralt koncept inom Experiential Learning.  

                                                 
10 Not: Eftersom min analys av dagens svenska skola utgår från dessa tre dokument och ’Bildning för kunskap’   
  (SOU 1992:94) inte är ett egentligt styrdokument, utan ett betänkande, kommer jag att undvika att bruka ordet  
  styrdokument. Istället kommer jag fortlöpande referera till ‘de dokument som ligger till grund för dagens 
  svenska skola’. 
11 Christer Stensmo, Pedagogisk filosofi (Lund: Studentlitteratur, 1994), 19 
12 (se. avsnittet ’Närliggande pedagogiska riktningar’ för närmare förklaring) 
13 (se. avsnittet ’Närliggande pedagogiska riktningar’ för närmare förklaring) 
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Metodval 
 
Som nämnt tidigare så har detta arbete en delad metod – dels en textanalys, dels en 
enkätundersökning.14 Avsikten med detta har varit att täcka in samtliga av de frågeställningar 
som inryms i syftet – inte att fokusera på och underbygga resultatet kring någon specifik 
frågeställning, såsom exempelvis vore fallet vid bruket av triangulering.15 Textanalysens mål 
var att jämföra innehållet i en rad litterära källor som beskriver å ena sidan Experiential 
Learning och å andra sidan den svenska skolan – varvid utgångspunkten blev ett kritiskt 
hermeneutiskt (’granskande’ och ’tolkande’) perspektiv. Analysen hade dock inte någon 
specifik hypotes, utan en rad öppna frågeställningar som utgångspunkt. Utifrån detta bör den 
också kunna anses vara kvalitativt betingad, då den således snarare närmar sig ett induktivt 
snarare än ett deduktivt perspektiv.16  
 
Enkätundersökningen hade som mål att klarlägga vilken syn på och kunskap om Experiential 
Learning som dagens lärarstudenter har, samt vilken potentiell relevans de anser att detta 
arbetssätt har för dagens svenska skola och deras framtida läraruppdrag. Då de olika frågorna 
syntes förutsätta olika undersökningsperspektiv, blev det självklart att ha ett delat kvantitativt 
och kvalitativt undersökningssätt.17 Från början var tanken att genomföra direkta intervjuer 
utifrån ett slumpmässigt urval av läraraspiranter. Efter lite närmare eftertanke skrotades dock 
denna idé, då det utifrån ett generaliserbarhets- och validitets-perspektiv syntes nödvändigt att 
avgränsa informandurvalet till sistaårsstudenter.18 Härvid anammades istället tanken om en 
enkät, varvid det smidigaste sättet för att nå den tilltänkta målgruppen syntes vara e-mail. 
Detta val syntes givet – dels som det snabbaste alternativet, dels då det antogs få högre 
svarsfrekvens gentemot utskick av brev och vara långt mer tidseffektivt och precist än en 
slumpmässig utdelning på campus, då detta skulle riskera att medföra en risk för att 
intervjuformen skulle bli föränderlig utifrån eventuella frågor från informander och liknande. 
 

Analysinstrument 
 
Som analysinstrument för textanalysen brukades en rad teoretiska utgångspunkter, vilka av 
utrymmesskäl begränsats till ett fåtal undervisningsteoretiska perspektiv, nämligen synen 
kring: kunskap, lärande lärare och elev. Dessa är närmast vedertagna utgångspunkter inom 
dagens svenska pedagogiska studium och förekommer ofta direkt beskrivna i de dokument 
som ligger till grund för den svenska skolan.19 En kritisk analys av dessa anser jag således 
vara överflödig. Som referens för dessa perspektiv har dock ’Pedagogisk filosofi’ av Christer 
Stensmo angetts.20 Analysen redovisar de undervisningsteoretiska perspektiven i turordning, 
utifrån en indelning om begreppspar. De olika begreppen har dock behandlats i olika mycket 
beroende på i vilken utsträckning som de berörts i texterna. Detta gäller såväl begreppen 
sinsemellan, som representationen mellan de två jämförelsegrunderna. 
 

                                                 
14 Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare (Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 2002), 
    121 
15 Ibid., 30 
16 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Stockholm: Liber Förlag, 2005), 47-48 
17 Lotte Rienecker och Peter Stray Jörgensen, Att skriva en bra uppsats (Lund: Liber Förlag, 2004), 167 
18 Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare, 124 
19 Gerd B. Arfwedson och Gerhard Arfwedson, Normer och mål i skola och undervisning – Didactica 4 
    (Stockholm: HLS Förlag, 1995), 67 
20 Christer Stensmo, Pedagogisk filosofi, 19 
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Enkätundersökningens analysinstrument utgjordes av själva enkäten och ett för 
undersökningen eget e-mail-konto. Enkäten omfattade sex frågor, varav endast en var av 
kvalitativ art. De två inledande frågorna berörde informandernas bakgrund ifråga om 
studieinriktning – nivå och ämneskombination. De påföljande fyra frågorna avsåg att utreda 
informandernas kännedom om och åsikter ikring Experiential Learning, samt synen på dess 
relevans för den svenska skolan och deras framtida läraruppdrag. Samtliga frågor var korta 
och direkta i sin utformning, med strävan efter att vara så enkelt och tydligt formulerade som 
möjligt för att minimera risken för missuppfattningar, samt ifrågasättbarhet rörande relevans 
och validitet. För att möjliggöra att alla informanderna skulle ha möjlighet att bedöma 
konceptet (EL) utifrån de givna frågeställningarna, inkluderade enkäten även en kortfattad 
introduktion därikring. För att minimera risken för att dess medverkan inte skulle påverka 
informanderna i deras svar rörande deras kännedom om EL placerades denna introduktion 
efter den fråga som ämnade söka svar på just detta. 
 

Urval & verifiering 
 
Textanalysen har i praktiken haft två uppsättningar undersökningsmaterial – dels de 
dokument som valts ut för att förestå dagens svenska skola, dels de dokument som brukats i 
beskrivningen av Experiential Learning. Huvuddokumentet för beskrivningen av dagens 
svenska skola har varit ’Läroplanen för de frivilliga skolformerna’ (Lpf 94). Vidare har det 
synts självklart att även inkludera ’Skollagen’, samt ’Bildning och kunskap’ (SOU 1992:94) – 
det sistnämnda vilket bör kunna anses vara en högst relevant referens då det utgör ett särtyck 
ur Läroplanskommitténs betänkande inför de senaste utgåvorna av läroplaner. I beskrivningen 
av Experiential Learning har en handfull huvudsakliga källreferenser brukats, vilka samtliga 
varit på engelska.21 Urvalet grundar sig på den litteratur som stått att finna, utifrån att den 
synts ha haft tillräcklig relevans och trovärdighet.  
 
Utgångspunkten för de två analysmaterialen ovan betingades dock på lite olika sätt. Då det 
inte syntes särskilt befogat att göra en källkritisk utvärdering av de dokument som valts ut för 
att spegla den svenska skolan – enär dessa utifrån sin givna natur bär en erkänd status – kom 
den källkritiska utgångspunkten främst att omfatta de litterära källor som berörde Experiential 
Learning.22 Samtliga av de huvudsakliga källreferenserna är dock tryckta och vidspritt 
publicerade material. Det fåtal källor som härrör från Internet antogs först efter en värderande 
källkritisk bedömning. 
 
Den primära problematiken ifråga om textanalysen och verifiering av densamma, är annars 
den uppenbara risk för subjektivt inflytande som jag personligen kan tänkas ha haft. Utifrån 
det hermeneutiska tolkningsperspektiv som brukats är det inte alls otänkbart att mina 
personliga värderingar – omedvetet givetvis – kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet. 
Analysens reliabilitet kan därför knytas till ett personligt diskursivt perspektiv, vars 
potentiella komplexitet dock inte syns mig rimlig att spekulera närmare kring.23 Att bedöma 
textanalysens generaliserbarhet är givetvis också svårt, då det förutsätter en mycket 
omfattande källkritisk kännedom.  
 

                                                 
21 Aktuella böcker: Experiential Learning av David A. Kolb, Outdoor and Experiential Learning av Andy 
Martin et al. och A review of Research on Outdoor Learning av Mark Rickinson et al. 
22 (se avsnittet ’Urval & verifiering’ för närmare specificering av dessa källor) 
23 Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare, 125 
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Urvalet av informander till enkätundersökningen gjordes utifrån praktikalitet – dvs. 
tillgänglighet och förväntad svarsfrekvens. Som nämnt tidigare så var undersökningen från 
början tänkt att vara i intervjuform, något som dock ändrades med referens till dess önskade 
validitet.24 Istället antogs idén om en enkätstudie. För att enkätundersökningen dock 
överhuvudtaget skulle få någon som helst bärighet ifråga om reliabilitet, begränsades urvalet 
av informander till de läraraspiranter som kunde tänkas vara nära examen – allt för att 
relevansen av deras svar skulle vara så hög som möjligt, med referens till det antal 
utbildningsmoment som de genomgått.25 Utifrån det öppna upplägg som lärarutbildningen 
dock numera äger – där studenterna mer eller mindre kan läsa utbildningens olika kurser i 
valfri ordning – uppstod här ett visst bryderi kring hur man når de lärarstudenter som är nära 
att färdigställa sin utbildning. Härvid syntes den mest fruktbara lösningen att utgå från de 
lärarstudenter som inför denna termin var registrerade för att skriva sina examensarbeten. 
Utifrån detta erhölls så en lista på namn och mailadresser till 60 aktuella informander från 
SKL:s kansli (Samhälle, Kultur & Lärande), vid Lärarhögskolan i Stockholm.26  
 
När det gäller rent källkritiska principer så syns mig inga uppenbara risker ifråga om 
enkätundersökningen. Något påverkande tidssamband existerar i mina ögon ej och såväl 
informandernas äkthet, som oberoende och tendensfrihtet syns trovärdiga och rimliga.27 
Möjligen skulle informandernas svar kunna anses vara påverkade på något sätt av den 
beskrivning av EL som fanns bifogad i enkäten, som i övrigt formulerades utifrån noggrann 
eftertanke för att inte skapa onödiga bryderier och därmed riskera att ifrågasätta resultatets 
trovärdighet. Däremot kan verifieringen av enkätundersökningen, via dess generaliserbarhet, 
tyvärr inte garanteras till fullo – detta då det olyckligtvis råkar finnas en viss motstridighet 
mellan informandurvalet och arbetets avgränsning. Då det förutsattes att det fanns en viss risk 
för att svarsfrekvensen skulle kunna bli låg – trots ett relativt stort urval av informander och 
noga genomtänkt val av intervjumetod – blev det här nödvändigt att tänja på gränserna 
gentemot arbetets avgränsning för att få ihop ett tillräckligt stort antal informander. Med 
förankring hos min handledare accepterades således ett informandurval som inkluderade 
läraraspiranter från samtliga nivåer inom grundskolan och inte bara gymnasieskolan, mot 
förevändning att Experiential Learning i grunden ändå är ett koncept som är nivåoberoende 
och därvid är aktuellt för hela den svenska skolan. Följaktligen finns redan på förhand en viss 
risk för att undersökningsresultatet kan ifrågasättas rörande såväl dess validitet som 
reliabilitet.  
  

Genomförande & bearbetning 
 
Textanalysens förfarande började med en översiktlig genomgång av de aktuella dokumenten. 
Härvid markerades samtliga avsnitt och formuleringar som på något sätt ansågs referera till de 
avsedda undersökningsperspektiven – kunskap, lärande, elev och lärare. Därefter sorterades 
dessa utifrån respektive undersökningsperspektiv för att sedan redovisas under tillhörande 
avsnitt. Med undantag för vissa nödvändiga förenklingar redogjordes för samtliga aktuella 
avsnitt och formuleringar, vilka sedan relaterades mot varandra utifrån de två primära 

                                                 
24 Finn Wiedersheim-Paul et.al., Att skriva och bedöma rapporter (Malmö: Liber läromedel, 1978), 89 
25 Ibid., 91 
26 Not: Att undersökningen genomförts vid Lärarhögskolan i Stockholm och inte vid Lärarutbildningen 
    vid Umeå Universitet beror på att undertecknad sedan höstterminens start varit bosatt i Stockholm och därvid 
    genomfört examensarbetet på distans. 
27 Torsten Thurén, Källkritik (Stockholm: Liber Förlag, 2005), 13 
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jämförelsegrunderna – Experiential Learning, respektive de dokument som legat till grund för 
den svenska skolan. 
 
Enkäten spreds till de aktuella informanderna via E-mail. Efter det första utskicket inkom sex 
svar, vilket givetvis påkallade ett extra utskick. Härvid inkom ytterligare fyra svar – totalt 10 
svar – vilket innebär att var sjätte tillfrågad informand valde att delta. Resultaten från 
enkätundersökningen sammanställdes utifrån frågornas kvantitativa, respektive kvalitativa 
natur. De förstnämnda – vilket omfattar samtliga frågor utom en – redovisades som statistik, 
medan den sistnämnda frågan redovisades utifrån strävan att dels påvisa vilka ytterligheter 
som fanns ibland svaren, dels understryka vilken samstämmighet som gick att påvisa. Här 
förelåg helt uppenbart ett stort mått av tolkning, varvid man kan argumentera för att ett visst 
diskursivt perspektiv brukades ifråga om de utgångspunkter som styrde mina tolkningar.  
 
Detsamma gäller givetvis för textanalysen, som på grund av sitt omfång i allt väsentligare 
utsträckning bör beakta denna ståndpunkt. Utifrån mängden text som härvid bearbetades kan 
denna form av påverkan omöjligen uteslutas – speciellt utifrån de övriga begränsningar ifråga 
om tid och utrymme som omgärdar detta arbete. På samma sätt färgas även denna analys av 
den komplexitet som själva jämförelsen mellan de två primära jämförelsegrunderna – 
Experiential Learning och de dokument som ligger till grund för den svenska skolan – utgår 
från. Att värdera och jämföra alla de avsnitt och formuleringar som erhållits ur dessa båda 
delmaterial, blir på samma sätt ofrånkomligen ett uppenbart offer för subjektiv påverkan. 
 

Etik 
 
Det forskningsetiska perspektivet bör ha tillgodosetts godtyckligt i båda delar av arbetets 
analys, såväl ifråga om konfidentialitet, samtycke och uppgifter om materialets syfte och 
nyttjande.28 I textanalysen eftersträvades en så hög grad av objektivitet som möjligt via 
strävan att beakta samtliga yttranden som relaterade till undersökningsperspektiven. 
Enkätundersökningen i sin tur understöddes av utlovad anonymitet, samt att där fanns 
preciserat att informationen skulle användas till examensarbetet allena. Att deltagandet var 
frivilligt bör ska ha framgått av det faktum att utskickade e-mail inleddes med en förfrågan 
om att hjälpa en studiekollega i sitt examensarbete. Möjligen kan detta ha påverkat någon av 
informanderna till att delta. 
 

Begreppsförklaringar 
 
Detta avsnitt är tänkt att fungera dels som en allmänorientering kring ämnet, dels som en 
referensordlista för begrepp som av olika anledningar förtjänar en närmare definition. Här 
återfinns bland annat definitioner på begrepp som berör uppsatsämnets orientering inom det 
pedagogiska studiet – exempelvis distinktionen mellan didaktik och metodik, samt 
definitioner på de för arbetet centrala utbildningsteoretiska begreppen: kunskap, undervisning, 
lärarroll och lärande. Samtliga definitioner avser det allmänna bruket av de aktuella 
begreppen, så till vida inte annat anges. 
 

• Alternativ pedagogik / alternativ metodik: Metodologiska undervisningskoncept som 
bygger på en alternativ undervisningsåskådning gentemot tidigare inom Svensk skola 

                                                 
28 Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare, 26 
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traditionell undervisning.29 (Välkända exempel: Case och PBL-undervisning, samt 
Montessori-, Reggio- och Waldorfpedagogik.30) 

 
• Den allmänna skolan: Hela den svenska skolan, så när som på de skolor som erhållit 

friskolestatus och därvid har ett ökat inflytande över sin egna verksamhetsprofil.31 
 

• Didaktik: (’undervisningslära’32) Svarar mot frågorna: Vad skall undervisas? 
(innehåll) och Varför skall detta undervisas? (mål- och syfte).33  

 
• Dramaturgi: ”...en metod rörande urval och ordning av olika aktiviteter utefter tid, 

med målet att nå maximal pedagogisk effekt”.34 (egen övers.). 
 

• Kulminationsupplevelse: En individcentrerad upplevelse där denne utifrån en mycket 
hög grad av koncentration känner sig ”utanför tid och rum”, varvid denne också 
”glömmer sig själv” och ”är ett med universum”.35 (jfr. metakompetens och 
metalärande) 

 
• Kunskap: Av praktiska skäl, kommer detta begrepp att brukas utifrån en mycket vid 

betydelse – som innefattar samtliga av de inom dagens pedagogiska studium 
vedertagna kunskapsformerna: fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet.36 Denna 
utgångspunkt bär även primär konnotation mot ´kompetens´-begreppet – i vilket såväl 
teoretiska och praktiska, som sociala och emotionella färdigheter inkluderas.37 I ett 
ännu vidare och mer filosofiskt perspektiv ses begreppet även utifrån relationen till 
”åsikter” (´uppfattningar´).38 Denna syn utgår ifrån det inom pragmatismen 
vedertagna perspektivet att kunskap är relativt till såväl tid som situation och därvid 
också är både subjektiv och föränderlig.39 

 
• Lärande: ”…relativt varaktiga förändringar i en individs kompetens och kunskaper 

som ett resultat av individens samspel med sin omgivning”.40 
 

• Lärstil: ”… en uppsättning biologiska och utvecklingsbara faktorer i en individs 
personliga karaktärsdrag som gör identiskt lika instruktioner, miljöer, metoder och 
källor effektiva för vissa och ineffektiva för andra”.41 

 
• Lärstilsanpassad / lärstilsorienterad undervisning: Undervisning som bär fokus på 

vilket inlärningssätt som passar eleven bäst. Betraktas inom vissa 
forskningssammanhang som en antites till traditionell undervisning.42 

                                                 
29 Jon Naeslund red., Handbok i metodik – för arbetet inom skola och barnomsorg (Stockholm: Liber, 1984), 68-  
    69 
30 (se. avsnittet ’Närliggande pedagogiska riktningar’ för närmare förklaring) 
31 Tomas Englund, red., Utbildningspolitiskt systemskifte, 28 
32 Birgitta Rudberg, Termer i pedagogik och psykologi, (Lund: Liber Läromedel, 1980), 76 
33 Michael Uljens, red., Didaktik – teori, reflektion och praktik (Lund: Studentlitteratur, 1997), 17 
34 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning (Adlershot: Gower Publishing Ltd, 2004) 17 
35 Espen Jerlang et.al., Utvecklingspsykologiska teorier – tredje upplagan (Stockholm: Liber Förlag, 1999), 222 
36 Pedagogen [hemsida]. Tillgänglig: Utbildningsradion: http://www.ur.se/forskola/kunskap.html [2005-10-21] 
37 Christer Stensmo, Ledarstilar i klassrummet (Lund: Studentlitteratur, 1997), 178-181 
38 Curt Andersson, Kunskapssyn och lärande (Lund: Studentlitteratur, 2000), 118-120 
39 Ibid., 45 
40 Curt Andersson, Kunskapssyn och lärande, 83 
41 Lena Boström, Lärande och Metod, 54 
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• Metakompetens: Den form av djuplodad kunskap som erhålls som ett resultat av en 

kulminationsupplevelse. (jfr. kulminationsupplevelse och metalärande).43 
 

• Metalärande: Det lärande (den kunskap) som erhålls via inlärningsprocessen – vilket 
ofta är en biprodukt till det lärande som avsetts utifrån innehållet.44 (jfr. metalärande 
och kulminationsupplevelse) 

 
• Metodik: (delområde inom didaktiken) Svarar på frågan: Hur skall undervisningen se 

ut / genomföras?45 (jfr. Metodologi) 
 

• Metodologi:  Avser beskrivningar av olika pedagogiska arbetssätt, till skillnad från 
begreppet ’metodik’ som primärt avser reglerna kring detsamma.46 (jfr Metodik) 

 
• Pedagogik47: ”…den vetenskap som arbetar med uppfostrans och undervisningens 

mål, medel, processer och resultat”.48 
 

• Sanning: begreppet berörs inte annat i detta arbete än som utgångspunkt för hur 
’kunskapsbegreppet’ ses utifrån ett pragmatiskt perspektiv, där man menar att det inte 
finns någonting som kan hållas för sant eftersom varje erfarelse styrs av den 
individuella tolkningen. I enlighet med pragmatikern William James empiristiska 
ideologi kan begreppet beskrivas utifrån följande uttalande: ”…vi kan aldrig veta att 
vi har uppfattat det sanna: sinnena ger oss aldrig någon absolut garandti för att våra 
uppfattningar är sanna”.49 (se kunskap) 

 
• Traditionell undervisning: ”’Undervisning som är byggd på kollektiva strukturer […] 

’som bygger på’ […] förmedlandet av kunskap […] till skillnad från att söka sådan… 
(Svedberg, 2000, s. 8)’”.50 

 
• Undervisning: ”…att agera på ett sätt som medför inlärning”.51 

 
• Utomhuspedagogik: Avser i detta arbete en direkt koppling till det för EL centrala 

konceptet Outdoor Learning (’lärande utomhus’).52 Då EL i grunden är ett holistiskt 
undervisningskoncept, används som regel begreppet utomhuspedagogik istället för 
utomhusundervisning – då det förstnämnda föreslår en mer övergripande kontext för 
undervisningen, som inkluderar såväl sociala som emotionella aspekter (jfr. 
utomhusundervisning). 

 
                                                                                                                                                         
42 Ibid., 22 
43 Ibid., 27 
44 Curt Andersson, Kunskapssyn och lärande, 87 
45 Michael Uljens, red., Didaktik – teori, reflektion och praktik , 17 
46 Ulf P. Lundgren, red., Pedagogisk uppslagsbok – från A-Ö utan pekpinnar (Stockholm: Lärarförbundet), 1996 
47 Not: Begreppet didaktik kommer att användas utifrån ett komplementärt perspektiv till begreppet metodik och 
    inte som ett för metodiken överordnat begrepp. 
48 Birgitta Rudberg, Termer i pedagogik och psykologi, (Lund: Liber Läromedel, 1980).256 
49 Asmund Lönning Strömnes, Kunskapssyn och pedagogik – historisk analys och jämförelse (Stockholm: Liber, 
    1995), 144 
50 Lena Boström, Lärande och Metod, 20 
51 Matt Jarvis, The psychology of effective learning and teacfhing (Cheltenham: Nelson Thornes, 2005), 7 
52 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 4 
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• Utomhusundervisning: Refererar i detta arbete till de båda konceptet Outdoor 
Education, vilket brukas som en generell term för all undervisning utomhus, även om 
det också är benämningen på den specifika undervisningsmetodologi som har sitt 
ursprung i Storbritannien och Kurt Hahns tankar kring utbildning.53 (jfr. 
utomhuspedagogik) 

 

Experiential Learning 
 
I följande avsnitt finns samlat de avsnitt som beskriver Experimental Learning. Hit hör en 
allmänorientering kring konceptet (inkluderat en generell introduktion, samt beskrivning av 
dess metodik), en kort historisk orientering kring detsamma, ett avsnitt rörande influenser och 
närliggande pedagogiska riktningar, samt en översikt över delar av relaterad forskning. 
 

Introduktion 
 
Experiential Learning eller upplevelsepedagogik syftar precis som namnet insinuerar till 
upplevelsebaserat lärande.54 Begreppet är mångfacetterat och har brukats under en längre tid 
för i princip all aktivitets- och upplevelsebaserad undervisning. Därför är det förmodligen mer 
korrekt att prata om experience-based learning, då detta begrepp inte har samma 
konceptualiserade innebörd som Experiential Learning har idag.55 Inom svensk pedagogisk 
forskning har dock begreppet upplevelsepedagogik använts.56 Begreppet ”experiential” 
används med hänvisning till två saker – dels synen på inlärning som betingad av upplevelser, 
dels kopplingen till de teoretiker och teorier som legat till grund för Experiential Learning.57 
(se Utbildningsteoretiska influencer). 
 
Experiential Learning (EL) beskrivs som en holistisk (helhetsbaserad) form av pedagogik som 
förespråkar ett ”aktivt” inlärningssätt.58 Bildningsidealet är erfarenhetsbaserat och 
handlingsinriktat, vilket sammanför individen med både naturen och samhället i 
undervisningssituationen.59 Att synen på undervisningen är holistisk innebär en undervisning 
av ämnesövergripande karaktär med strävan att möta ”hela barnet”, vilket man menar att 
aktiva inlärningssätt gör.60 Undervisningen lägger härvid emfas vid såväl teoretisk och 
praktisk, som emotionell och social kunskapsutveckling. Den strävar således efter att 
inkludera alla individens sinnen.61 Inom EL utgår man ifrån att där alltid finns en variation i 
hur en inlärningssituation uppfattas – dvs. skillnad i hur ett visst budskap mottas och tolkas.62 

                                                 
53 Mark J. Smith. Kurt Hahn [hemsida]. (1997, Januari 2005). Tillgänglig: Infed: 
    http://www.infed.org/thinkers/et-hahn.htm [2005-10-10] 
    Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 7 
54 David A. Kolb, Experential Learning (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1984), 38 
55 Ibid., ix 
56 Rutger Ingelman, Upplevelsepedagogik och äventyrsmetodik, 14 
57 David A. Kolb, Experential Learning, 20 
58 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 12 
59 Hamrin, Annelie. ”Naturen som klassrum – examensarbete 10p.” Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, 
    2000, 3 
60 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 12 
61 David A. Kolb, Experential Learning, 21 
62 Ibid., 21 
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Konceptet äger således en vid syn på kunskapsbegreppet och alla former av personliga 
kompetenser bejakas och eftersträvas i undervisningen.63  
 
Undervisningen är i högsta grad individanpassad, med ett primärt fokus på självutveckling.64 
Metodiken utgår således från att bemöta varje elevs unika lärstil.65 Som centrala delar står 
utomhusaktiviteter och drama. Dramaprofilen tillkom dock senare än utomhusprofilen och 
har tillfört EL metodiska inslag som påminner om Case-undervisning.66 Vanligtvis verkar 
dock drama- och utomhusprofilen oskiljaktigt från varandra i något som kan definieras som 
situationellt lärande. Dramaprofilen har också bidragit med ett analytiskt förhållningssätt till 
undervisningen och understrukit vikten av reflektion.67 Via begreppet dramaturgi har EL en 
egen syn på hur undervisningen kan genomföras. I synnerhet har detta varit värdefullt för 
undervisningens ”pre”- och ”post”-moment – planering och utvärdering.68 Undervisningen 
skärskådas utifrån detta via dramaturgins styrande principer och formas av dit knutna 
koncept, såsom: variation, rytm och frekvens.69 
 

Historisk överblick 
 
Experiential Learning har sina rötter i forna Tjeckoslovakien och utbildaren John Amos 
Comenius (1592-1670) tankar kring undervisning. Comenius ansåg att undervisning skall 
vara en balanserad holistisk process av ämnesövergripnade karaktär, som inkluderar både 
teori och praktisk erfarenhet och därigenom uppmuntrar till inre motivation.70 Med tiden har 
konceptet i princip slagits samman med den brittiska rörelsen Outward Bound som utgår från 
den tyske skolreformeraren Kurt Hahns (1886-1974) utbildningsfilosofi.71 Det som primärt 
för EL och Outward Bound samman, är tilltron till naturen som läroplats. Utgångspunkten för 
denna idé kan dock spåras till den grekiska filosofin och begreppet kalokagathia, vilket stod 
för ett idealt fostranssätt som karaktäriserades av ”…harmonisk personlig utveckling av de 
yttre meriterna och en inre värld som skulle baseras på spirituellt moraliska principer”.72 
Detta begrepp anammades i tur och ordning av The Sokol (progressiv utbildningsrörelse med 
fokus på allehanda fysiska aktiviteter) och Turistický Club (ideologisk studierörelse kring 
friluftsorienterade aktiviteter, såsom: cykling, vandring och camping m.m.), som utifrån sin 
verksamhet formade konceptet Výchova v prírodé´(tjeckiska för Outdoor education).73 
 
Det publika genombrottet för detta koncept kom med Vacation School Lipnice - en 
lönsamhetsoberoende utbildningsorganisation som grundades 1977 av landets Socialistiska 
ungdomsorganisation.74 Vacation School Lipnice hyllade det enkla livet i frihet och blev själv 
oberoende 1989.75 Organisationen motsatte sig iden kring prefabrikerad inlärning och ansåg 

                                                 
63 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 25 
64 Ibid., 51 
65 Lena Boström, Lärande och Metod, 54 
66 James A. Erskine, Teaching with cases (Ontario: Ivey Publishing, 2003), 9 
67 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 3 
68 Ibid., 17, 22 
69 Ibid., 24-25 
70 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 4 
71 Mark J. Smith. Kurt Hahn [hemsida]. (1997, Januari 2005). Tillgänglig: Infed: 
    http://www.infed.org/thinkers/et-hahn.htm [2005-10-10] 
72 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 7 
73 Ibid., 4-9 
74 Ibid., 6 
75 Ibid., 7 
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att ”fri” upplevelsebaserad undervisning erbjöd ett spann av sociala, fysiska, kreativa, 
psykologiska, emotionella, intellektuella, spirituella och kulturella utmaningar. VSL:s kurser 
ville berika utbudet av fysiska aktiviteter med ett upplägg som skulle kunna svara mot 
ovanstående utmaningar.76 Denna approach sökte specifikt efter att få sina deltagare att: 
 

• förstå sig själva och den omgivande världen 
• upptäcka kraften och meningen med personförhållanden 
• förbättra medborgarskapet 
• utveckla tankens kraft 
• ”gå emot strömmen” 

 

Arbetssätt - metodologi 
 
I detta kapitel återfinns grundläggande beskrivningar av Experiential Learning som 
metodologi och de primära teoretiska utgångspunkterna för detta. Som grund för konceptet 
utpekas John Deweys (1859-1952) progressiva idéer – tankar som återfinns hos bland annat 
Ellen Key (1849-1926) och Elsa Köhler (1879-1940).77 Köhler, som influerats av Deweys och 
Keys progressiva tankar kring skolans utformning, skapade bland annat ett eget koncept som 
hon döpte till aktivitetspedagogik – vilket står som svensk motsvarighet till EL.78 Avsnittet har 
av praktiska skäl – även om detta inte är en helt enkel lösning – delats i de för EL centrala 
koncepten utomhuspedagogik och dramaturgi. 
 

Utomhuspedagogik 
 
Utomhuspedagogik (Outdoor Learning) rymmer, exempelvis: ”äventyrsundervisning”, 
exkursioner, lekar, naturkunskap och omvärldskunskap79. I fokus för EL:s inriktning mot 
utomhuspedagogik står följande begrepp:80 
 

- Egna erfarenheter 
- Problemlösande 
- Aktivitet, äventyr och interaktion 
- Social, fysisk, kreativ och emotionell stimulans 

 
Grundtanken med EL och bruket av utomhuspedagogik är att varje elev skall få tillskansa sig 
sin kunskap via egna erfarenheter.81 Genom att genomföra studierna i en – till skillnad från 
klassrummet – ”verklig” miljö, utvecklar eleven inte bara sina olika praktiska och teoretiska 
förmågor utan även sin sociala och ofta även sin mentala förmåga.82 Dessutom får eleven 
spatial och kreativ träning via problemlösande uppgifter, samtidigt som eleven också får ett 
visst mått av fysisk träning.83 Undervisningens öppnar också för konsekvensinlärning via 

                                                 
76 Ibid., 9 
77 Gunnar Sundgren, Kunskap och demokrati (Lund: Studentlitteratur, 1996), 104 
78 Christer Stensmo, Pedagogisk filosofi, 220-221 
79 Mark Rickinson et al., A review of Research on Outdoor Learning (London: National Foundation for 
    Educational Research and King´s College, 2004), 15 
80 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 15 
81 Ibid., 11 
82 Hamrin, Annelie. ”Naturen som klassrum – examensarbete 10p.”, 26 
83 Mark Rickinson et al., A review of Research on Outdoor Learning, 30 
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lyckade initiativ och misstag.84 Utvecklandet av individens självbild står i centrum. Inom EL 
är man övertygad om att den personliga utvecklingen och kunskapsutvecklingen går hand i 
hand. Ett primärt mål med undervisningen är att eleven skall tänja sina mentala gränser.85  

Fig. 1  Komfortzon och lärandezon86 
 
 
 
 
                  Lärandezon 
 
 
                  Komfortzon 
 ”Det okända”                  ”Det okända” 
Elevens gräns               Människans gräns 
 
 
 
 
 
 
 
 
En viktig ingrediens i att motivera eleven är att ständigt presentera denne för en utmaning. EL-
undervisning bygger på en filosofi om att den bästa undervisningssituationen är när eleven 
står på gränsen till vad denne vågar eller tror sig kunna klara av – något som hänvisar till 
teorin om lärandezon och komfortzon (se Fig. 1 ovan). Denna situation beskrivs som ett 
tillfälle av dissonans mellan olika mentala processer såsom exempelvis drömmar, viljor och 
självförtroende.87 Synen på lärandet utgår således från behovet av ett kognitivt motsatspar i 
form av ett ”problem” eller en ”konflikt”. 
 
En del av EL:s metodik som fångar upp just dessa tankebanor är äventyrsundervisningen – 
vilken som nämnt tidigare inkluderar en rad äventyrsbetonade moment, såsom: klättring, 
paddling och cykling. Grundtanken med äventyrsundervisning är dock densamma som för all 
utomhusundervisning och EL-undervisning – nämligen strävan efter tillfällen som erbjuder 
metakompetens.88 Med detta avses den typ av kunskap som formas i situationer där den som 
lär in är så uppslukad av uppgiften att denne inte längre reflekterar över sig själv eller den tid 
som förflyter – sk. kulminationsupplevelser.89 I dessa situationer sker inlärningen i totalt 
fokus på uppgiften och kvaliteten på densamma är således maximal. 
 
Inom EL brukar undervisningsprocessen beskrivas som en våg, där presentation och 
utvärdering av momentet utgör vågdalar och själva aktiviteten utgör vågens topp. I den 
ultimata inlärningssituationen erbjuds möjlighet att nå metakompetens. Pendlingskurvan kan 
också ses utifrån kontrasten mellan aktivitet och passivitet / rörelse och vila (jfr. The 

                                                 
84 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 12 
85 Ibid., 12 
86 Ibid., 19 
87 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 13 
88 (se avsnittet ’Definitioner’ för närmare förklaring) 
89 (se avsnittet ‘Definitioner’ för närmare förklaring) 
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Adventure Wave Model) .90 Inom EL och Outdoor Education menar man att både aktivitet och 
passivitet krävs för att skapa något – då avslappningen också fungerar som koncentrationsakt. 
Härifrån når vi så området dramaturgi, då den konflikt av perspektiv som ryms i ett motsatspar 
utgör den mest primitiva och centrala enheten inom dramaturgi.91 
 

Dramaturgi 
 
Dramaturgi ses ofta som synonymt med drama - dvs. produktion och framförande av teater.92 
Även om drama är en viktig del av EL-undervisning, är denna lydelse otillräcklig för EL som 
koncept: ”…dramaturgy is more than just drama”.93 I ‘Begreppsförklaringar’ antogs följande 
definition: ”...en metod rörande urval och ordning av olika aktiviteter utefter tid, med målet 
att nå maximal pedagogisk effekt”.94 Utifrån denna lydelse kan dramaturgi direkt relateras till 
andra begrepp som berör just tid och ordning, såsom: rytm, frekvens, intensitet, kontrast och 
variation. Pedagogen Bryan Coombs uppger att variation och rytm är två av tio 
nyckelfaktorer som en lärare bör ha i åtanke vid planeringen av en lektion.95 Bengt Molander 
säger vidare: ”Att ge uttryck för ’rytmen’ är att behärska verksamheten i fråga”.96 
Dramaturgins relation till struktur är inom EL utgångspunkten för undervisningen.97 Utifrån 
detta kan dramaturgi beskrivas som en struktureringsmetod som utgår från samtliga för 
undervisningen tänkbara påverkansfaktorer, såväl deltagare, som tid och rum.98 
 
Dramaturgi skapar dock även en möjlighet att analysera undervisningen utifrån samtliga av 
dess genomförandesteg – från planering och strukturering, till genomförande och utvärdering 
– något som brukar refereras till som ”de didaktiska funktionerna”.99 Begreppet reflektion är 
av allmänt stor vikt inom EL.100 Det berör såväl läraren som eleven och ses som en viktig 
utgångspunkt för lärandet (jfr. Det reflektiva lärandets sekvenser).101 Vidare har reflektionen 
en överordnad betydelse vid planeringen av undervisningen, vilket inom EL kan kopplas till 
dramaturgins strukturerande funktion. Bruket av dramaturgi som planerings- och 
utvärderingsverktyg beskrivs inom EL utifrån en femstegsmodell, som sträcker sig från 
utvecklandet av momentets tema till kursutvärderingen (jfr. The five stages of developing 
dramaturgy).102 I denna kontext blir dramaturgi ett övergripande förhållningssätt gentemot 
undervisningen – ett metodiskt helhetsperspektiv över undervisningen som sådan och ett 
kvalitetssäkringsinstrument för undervisningen. 
 
Som nämnt i föregående kapitel strävar EL efter att bereda eleven stimuli för utvecklandet av 
såväl social, fysisk, kreativ, intellektuell och emotionell kompetens.103 Tanken med 
dramaturgi är att skapa så många tillfällen för metakompetens som möjligt. Den optimala 
                                                 
90 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 17 
91 David A. Kolb, Experential Learning, 29 
92 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 15 
93 Ibid., 15 
94 Ibid., 17 
95 Bryan Coombs, Successful Teaching – a Practical Handbook, (Oxford: Heinemann Educational Publishers,   
    1995), 81 
96 Bengt Molander, Kunskap i handling, (Göteborg: Daidalos Förlag, 1996), 9 
97 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 17 
98 Ibid  s. 17 
99 Ulf P. Lundgren, red., Pedagogisk uppslagsbok – från A-Ö utan pekpinnar (Stockholm: Lärarförbundet), 1996 
100 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 3 
101 Tommy Jansson et al., Hur man får människor att växa (Stockholm: Kommenius Förlag, 1997), 47 
102 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 22-24 
103 Ibid., 60 
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potentialen för detta åstadkoms om varje moment ger stimuli till samtliga av elevens 
kompetenser (jfr. The Dramaturgy wave).104 I en optimal inlärningssituation pendlar de olika 
kompetensområdena i ett komplementärt förhållande till varandra, varvid något 
kompetensområde alltid når hög stimulans. Ett konkret resultat av uppnådd metakompetens är 
när den berörda eleven hamnar i en sådan kreativ och energirik situation att någonting nytt 
och oväntat föds ur situationen – a golden cut.105 Det kan vara en ny idé kring det som 
behandlats, eller att eleven tar över rodret för undervisningen. Detta sker ofta när 
undervisningen innefattar drama i form av rollspel eller rollekar – sk. games – varpå eleverna 
blir medförfattare till undervisningen.106  
 

Sammanfattning – Experiential Learning 
 
Ovan har Experiential Learning beskrivits ur ett flertal aspekter, med John Deweys 
progressiva idéer om det aktiva lärandet som central utgångspunkt via konceptets fokus på 
utomhuspedagogik och drama. Kombinationen av utomhuspedagogik och drama erbjuder helt 
uppenbart stor flexibilitet i undervisningen – vilket dock ställer höga krav på planering och 
utvärdering av undervisningen, samt stora krav på lärarens improvisationsförmåga.  
 
EL kan utifrån progressivismen och Deweys tankar sammanfattas i följande sex idéer:107  
 

- Utbildning skall vara aktiv och relaterad till barnets behov och intressen 
- Lärande genom problemlösning måste ersätta inpräglandet av ämneskunskaper 
- Utbildning skall vara livet självt, inte en förberedelse för livet 
- Lärarens uppgift är inte att ge direktiv, utan att vara rådgivare  
- Skolan skall uppmuntra samarbete snarare än tävlan 
- Endast demokrati möjliggör det fria spelrum för idéer och personligheter som är en 

nödvändig betingelse för genuin växt.  
 
Progressivismens idéer kan ställas mot de antaganden som utifrån boken ’Outdoor and 
Experiential Learning’ av Andy Martin (et.al) konstituerar Experiential Learning:108 
 

- Erfarenhet är grunden för och stimuli för all inlärning 
- Den lärande konstruerar aktivt sin egen erfarenhet 
- Lärande är en holistisk process 
- Lärande är socialt och kulturellt betingat 
- Lärande påverkas av den socio-emotionella kontext som den verkar i 

 
Utifrån ovan presenterade beskrivningar av EL med därtill åtföljande referenser kan följande 
sammanfattning göras av konceptet: 
 

- Holistiskt förhållningssätt 
- Självutveckling 
- Hela människan 
- Ämnesövergripande 

                                                 
104 Ibid., 25 
105 Ibid. 
106 Ibid., 45 
107 Christer Stensmo, Pedagogisk filosofi, 214-215 
108 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 12 
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- En aktiv process  
- Egna erfarenheter 
- Aktivitet & äventyr 
- Reflektion 
- Flexibilitet, spontanitet och improvisation 

 

Närliggande pedagogiska riktningar 
 
Nedan finns korta referenser till ett antal exempel på olika koncept och pedagogiska 
riktningar som har influerat eller ligger EL nära metodiskt: 
 

• Ellen Key (1849-1926) 
En av pedagogikens mest uppmärksammade personer under det tidiga 1900-talet, via boken 
’Barnens århundrade’. Reformpedagog som motsatte sig den strikt schemabundna och 
ämnesindelade undervisningen. Förespråkade istället ett lärande utifrån elevens egna fria 
vilja. Hennes undervisningsfilosofi genomsyras av livsglädje, framtidsoptimism och tron på 
människans godhet.109  
 

• Maria Montessori (1870-1952) 
Med devisen ”följ barnet” införde hon en ny syn på undervisning som fick gensvar runt om i 
världen. Montessori menade att barnet genomgår ett antal ”sensitiva [känsliga] perioder”, 
vilka undervisningen borde rätta sig efter. Tankegångarna ligger nära Erik Erikssons kris-
begrepp och Freuds teorier om barnets olika faser, samt Piagets stadie-begrepp, med 
skillnaden att de endast i ringa utsträckning tar hänsyn till de emotionella aspekterna.110 
Hennes tankar harmonierar vidare med lärstilsorienterad undervisning – hur undervisningen 
borde anpassas efter den sociala och emotionella fas som eleven befinner sig i.111  
 

• PBL 
PBL kännetecknas av ett undersökande förhållningssätt och ett eget ansvar för lärandet. 
Undervisningen utgår från verklighetsanknutna situationer, vilka analyseras och diskuteras.  
Reflektion är således en central del av lärandet, precis som förmågan till egen granskning. 
Undervisningens mål utgår från eleven själv och elevinflytande är därvid något fundamentalt 
för undervisningskonceptet. PBL används inom en mängd utbildningar av olika karaktär.112 
 

• Elob (Expeditional Learning Outward Bound) 
Elob är ett detaljerat pedagogiskt program för alla åldrar som förordar ett undersökande 
arbetssätt och strävar mot en god fostran av eleven med målet att forma ett väl fungerande 
framtida samhälle. Aktiva inlärningssätt – såsom fältarbeten, äventyrsundervisning och fysisk 
träning – är vanligt förekommande. Mycket av undervisningen knyts även till livet utanför 
skolan via föräldrar och det lokala arbetslivet.113 
 

                                                 
109 Tomas Kroksmark red., Den tidlösa pedagogiken (Lund: Studentlitteratur, 2003), 353-355 
110 Espen Jerlang et.al., Utvecklingspsykologiska teorier – tredje upplagan, 67-68, 49, 243-265 
111 Det här är Montesori [hemsida]. Tillgänglig: Montessoritidningen nr 5-95, alt.  
     http://www.montessoriforbundet.a.se/ [2005-10-18] 
112 Lars Ove Dahlgren (1998). Problembaserat lärande – idé, praktik och effekter [Pdf.-fil, hemsida]. 
     Tillgänglig: Linöpings Universitet: http://www.itis.gov.se/studiematerial/kopia/pdf/282.pdf [2005-10-10] 
113 Expeditionary learning – it´s the way school should be [hemsida]. Tillgänglig: Expeditionary Learning 
     Organization: http://www.elob.org/design/practices.html [2005-10-10] 
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• Storyline 
Storyline har mycket gemensamt med EL – inte minst när det gäller synen på undervisningen. 
Precis som EL avser Storyline förbereda elever för livet efter skolan, genom att utgå från 
händelser i omvärlden – dock med den skillnaden att man inom Storyline primärt håller sin 
inom klassrummets väggar.114 Kreativitet och nyfikenhet är centrala begrepp, precis som 
individuella studieplaner och fokus på ett livslångt lärande.115 Gemensamt med EL är också i 
viss utsträckning dramaprofilen. 
 

• Case 
Case-undervisning är ursprungligen en undervisningsmetod som användes för att lära ut 
affärskunskap vid Harvard Business School för nära ett århundrade sedan.116 Metoden syftar 
till att återskapa IRL-situationer (’In Real Life’) för att på ett så autentiskt sätt som möjligt 
förbereda eleverna inför sin framtida profession. Undervisningen bygger på att deltagarna får 
delta i agerade praktikfall – dock under nära styrning av läraren.117 
 

• Elsa Köhler (1879-1940) 
Elsa Köhler föddes i Österrike, men verkade med framgång i Sverige under 30-talet.118 Hon 
var som reformpedagog mycket influerad av Ellen Keys progressiva tankar kring skolans 
utformning och förde dessa med sig in i ett eget undervisningskoncept som hon kallade 
aktivitetspedagogik.119  
 

• I-Ur-och-Skur 
I Ur och Skur-metodiken, är en svensk variant på Outdoor Education som från början vände 
sig till de yngsta barnen i skolan. Metodiken har baserats på Friluftsfrämjandets 
barnverksamhet – Mullepedagogik – vilken utvecklats vidare från barnverksamhet till 
skolverksamhet.120 
 

• Reggio Emilia 
Reggio Emilia är ett pedagogiskt förhållningssätt som sätter en stark tilltro till människans 
möjligheter. Barnet skall bemötas med djup respekt och en övertygelse om att alla barn är rika 
på utvecklingspotential, samt att de har en stark inneboende drivkraft att utforska världen. 
Utforskande och delaktighet är ledord, liksom bejakandet av subjektivitet, olikhet, solidaritet, 
och samarbete.121  
 

Forskning kring EL 
 
Detta avsnitt rymmer ett utdrag ur den tidigare forskning som kan länkas till Experiential 
Learning via dess relation till utomhuspedagogik. Någon forskning som berör den 
dramaturgiska delen av verksamheten inom EL har dock tyvärr inte stått att finna. Däremot 
finns en mängd uttalanden kring bland annat lekens förtjänster. Att barn lär genom lek är 

                                                 
114 Erik Lindberg, Storyline – den röda tråden, (Värnamo: Ekelunds Förlag AB, 2000), 7 
115 Ibid., 15 
116 James A. Erskine, Teaching with cases, ’introduction’ 
117 Christer Stensmo, Casemetodik i praktiken – nr. 6 (Uppsala: Universitetstryckeriet, 2000), 1 
118 Tomas Kroksmark red., Den tidlösa pedagogiken, 376 
119 Gunnar Sundgren, Kunskap och demokrati, 104 
120 Hamrin, Annelie. ”Naturen som klassrum – examensarbete 10p.”, 1 
121 Om Reggio Emilia (December 2005). [hemsida]. Tillgänglighet: Reggio Emilia Institutet:  
     http://www.reggioemilia.se/ [2005-10-10] 
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vedertaget.122 Barn skaffar sig inte bara praktisk och teoretisk kunskap via leken. Inom EL 
menar man att: ”Verkligt lärande medför en förändring av det sätt på vilket en människa 
erfar, uppfattar eller förstår ett fenomen”.123 Men barn utvecklar också sin egna personlighet 
via leken: ”Barnet hittar sig själv genom att vara någon annan”.124 Leken har också en 
förmåga att skapa ett starkt intresse därför att den är spontan och inte har något annat mål än 
sin egen fortgång – till skillnad från arbete där det generellt sett finns ett mål bortom själva 
uppgiften.125 
 
Skolpsykologen Björn Gustavsson och lågstadieläraren Solbritt Hugoh (1987) har under ett 
tiotal år jämfört lågstadieelevers motoriska utveckling med deras inlärningsförmåga. Via 
rörelseträning har de kommit fram till att: ”…det finns ett samband mellan barns motoriska 
utveckling och inlärningsförmåga”.126 De två danska pedagogerna Ulla Fischer och Bent 
Madsen (1984) gjorde intressanta iakttagelser i en undersökning på hur förskolebarn utforskar 
sin omgivning. Via protokoll och videofilmning som metod pekar de på att alla barnen var 
engagerade och självgående, att de inspirerade varandra.127 Forskaren Patrik Grahn (1997) har 
vid en jämförelse med en traditionell verksamhet, kommit fram till att barn vid I Ur och Skur-
förskolor är friskare och har bättre motorik än barn i skolor med annan profil.128 
 
En empirisk studie som omfattade ”secondary students” vid elva olika skolor i Kalifornien 
(SEER 2000), visade att 72% av deltagarna hade högre resultat rörande både läsning, matte 
och de vetenskapliga ämnena, samtidigt som de hade högre närvaro och också erhöll högre 
snittbetyg än studenter från andra ”traditionella” skolor i området. Ytterligare en empirisk 
studie, rörande elever i åk. 8 och 9 (McNamara and Fowler, 1975), fastslog att 
naturorienterade ämnen lärdes in bättre via fältarbeten.129 Vidare så poängterades positiva 
möjligheter till djupinlärning.130 I två likartade studier (Cason & Gillis, 1994 och Hattie et.al. 
1997) fastslogs det att det fanns omfattande bevis på att utomhuspedagogik kunde ha positiv 
affektiv påverkan. Framför allt poängterades här möjligheten för eleverna att pröva sina 
färdigheter och därigenom utveckla såväl personlighet som självförtroende, samtidigt som de 
når ökad självkontroll och självständighet. Ett flertal andra undersökningar hävdar även en 
positiv potential rörande utvecklingen av såväl social som mental förmåga.131 
 

Teori 
 
Teoriavsnittet i detta arbete rymmer tre delar. Den första delen ämnar beskriva uppsatsämnets 
position inom modern svensk pedagogisk forskning och refererar till de inom studiet centrala 
begreppen didaktik och metodik. Del två rör EL:s relation till tidigare utbildningsteorier, 
medan den tredje delen omfattar de teoretiska perspektiv som utgör textanalysernas 
analysinstrument: kunskap, lärande, elev och lärare.  
 

                                                 
122 Kristina Schüldt, På barnens uppdrag, (n/a.: Rädda Barnen & ’författaren’, Fälths Tryckeri , 1994), 14 
123 Michael Uljens, red., Didaktik – teori, reflektion och praktik, 98  
124 Kristina Schüldt, På barnens uppdrag, 14 
125 Espen Jerlang et.al., Utvecklingspsykologiska teorier – tredje upplagan, 306 
126 Hamrin, Annelie. ”Naturen som klassrum – examensarbete 10p.”, ’Sammanfattning’ 
127 Ibid., 6 
128 Ibid., ’Sammanfattning’ 
129 Mark Rickinson et al., A review of Research on Outdoor Learning, 21 
130 Ibid., 25-27 
131 Ibid., 27 
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Uppsatsämnets position inom pedagogisk forskning 
 
Att positionsbestämma var detta arbete hör hemma inom pedagogisk forskning är svårt och 
handlar mycket om att definiera de begrepp som bär funktionen av positionsbestämmare. Den 
svenska pedagogiska forskningen har historiskt sett varit centrerad kring olika 
allmänteoretiska grundbegrepp. Genom åren har exempelvis begreppet didaktik haft olika 
tolkning och därför brukats olika frekvent.132 Idag anammas dock tre huvudbegrepp inom 
området – pedagogik, didaktik och metodik – tillsammans med en rad syskonbegrepp till dem. 
Exempel på dessa är: allmänpedagogik, skolpedagogik, skoldidaktik, ämnesdidaktik och 
allmändidaktik (se Fig.2). En vanlig uppfattning är att se metodiken som ett delområde inom 
didaktiken, medan didaktiken i sin tur är ett delområde inom pedagogiken.133  

Fig. 2  Michael Uljens – Begreppsmodell över Pedagogiken134 
 
 
   Allmän Pedagogik 
 
     Skolpedagogik 
 

   Skoldidaktik 
 
    Ämnesdidaktik 
 
    Allmän didaktik 
 
 
 
Då detta arbete ämnar jämföra ett specifikt metodologiskt koncept med de dokument som 
beskriver den svenska skolan ur ett allmänteoretiskt perspektiv, blir positionsbestämningen av 
ämnet extra klurig. Den individuella analysen av dessa två delar skulle nog egentligen hamna 
inom olika studieområden – beskrivningen av undervisningskonceptet EL torde höra hemma i 
gränslandet mellan metodik och didaktik, medan analysen av de dokument som beskriver den 
svenska skolan borde hamna inom området skoldidaktik, då dessa dokument i hög 
utsträckning berör den ur skolpolitisk synvinkel centrala skiljelinjen mellan å ena sidan 
elevens intressen och å andra sidan skolan och samhällets intressen.135 Rent övergripande bör 
dock ämnet kunna placeras inom allmänpedagogiken. 
 

Utbildningsteoretiska influenser 
 
Experiential Learning har utbildningsteoretiskt sett en bred grogrund med mångförgrenade 
rötter, vilka inkluderar idéer och teorier av bland annat John Dewey (1859-1952), Kurt Lewin 
(1890-1947) och Jean Piaget (1896-1980).136 Där finns dock även andra personer vars arbete 
bör omnämnas i detta sammanhang – Carl Jung (1875-1961), Erik Eriksson (1902-1994) och 

                                                 
132 Michael Uljens, red., Didaktik – teori, reflektion och praktik, 11 
133 Jan Bengtsson och Tomas Kroksmark, Allmänmetodik/allmändidaktik (Lund: Studentlitteratur, 1994) 23 
134 Michael Uljens, red., Didaktik – teori, reflektion och praktik, 186 
135 Ibid., 187 
136 David A. Kolb, Experential Learning, xi  
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Carl Rogers (1902 - 1987), samt Frits Perl (1893-1970) är några av dem.137 Abraham Maslow 
(1908-1970), Alexej N. Leontjev (1903-1978), Daniil B. Elkonin (1904-1984) och L.S. 
Vogotskij (1896-1934) skall heller inte glömmas bort. Nedan följer en kort beskrivning av 
dessa personer och de teorier som i huvudsak har influerat EL. 
 
John Dewey ses allmänt som EL:s främste inspiratör. Den progressiva form av pragmatism 
som denne förespråkar, rymmer merparten av de tankar och idéer som ligger till grund för EL. 
Idén om en aktiv och verklighetsanknuten utbildning och tanken om det livslånga lärandet är 
alla kärnpunkter i Deweys ideologi. Till Deweys pedagogiska grundsyn hör också kravet på 
att ”undervisningen anpassas till individens behov och intressen” och att ”skolan skall 
förespråka samarbete före tävlan.”138 
 
Kurt Lewins tankar kring action research (aktivt lärande) utgör en av hörnstenarna inom 
Experiential Learning – dennes teoretiska förklaringsmodell, the field theory, beskriver det 
aktiva lärandets process.139 Samma referens finns även i Deweys koncept learning by 
doing.140 Gemensamt för dessa herrars bidrag är även markeringen av att utbildning måste 
förmedla demokratiska värderingar och från Dewey kommer även den pragmatiska synen på 
”erfarenhet” som grund för inlärningen.141  
 
Jean Piagets främsta bidrag till EL har varit hans teori rörande begreppet assimilation och 
ackommodation – där han beskriver lärandet som en dialektisk process mellan tolkningen 
(konceptualiseringen) av det som upplevs och återanvändandet (avkonceptualiseringen) av 
dessa tolkningar i samband med framtida inlärningssituationer.142  
 
En annan av EL:s hörnstenar utgörs av den ”terapeutiska psykologi” som främst utvecklats av 
Jung, Eriksson, Rogers, Perl och Maslow. Jung och Erikssons ”psykoanalytiska teorier” har 
tillsammans med Rogers ”klient-centrerade terapi”, Perls ”gestalt-terapi” och inte minst 
Maslows ”själv-aktualiserande psykoanalys” lagt grunden till EL:s inlärningssyn.143 Maslows 
motivationsteori – vilken beskriver hur självförvekligandet är människans främsta drivkraft 
och inte hunger, som tidigare teorier påstått – är också en viktig inspirationskälla till EL.144 
 
Lev S. Vygotskijs konceptualiserade teorier kring aktuell inlärningszon och närmaste 
inlärningszon måste anses ha haft stort inflytande på EL och dess syn på undervisning och 
lärande.145 Det föreslås även att grunden för hela EL:s undervisningsfilosofi finns i dennes 
yttrande: ”Lärande från erfarenhet är den process ur vilket mänsklig utveckling äger rum”.146 
 
Vidare så bör nog även Alexej N. Leontjevs tankar kring lekens betydelse för inlärningen 
omnämnas i detta sammanhang.147 Då EL också är mycket orienterat kring reflektion, är det 

                                                 
137 Ibid., 15 
138 Christer Stensmo, Pedagogisk filosofi, 214-215 
139 Donald Clark (1999, Jan 2000) Kurt Lewin [hemsida]. Tillgänlighet: 
     http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/history/lewin.html [2005-10-25] 
140 Espen Jerlang et.al., Utvecklingspsykologiska teorier – tredje upplagan, 368 
141 David A. Kolb, Experential Learning, 17 
142 Ibid., 18 
143 Ibid., 15 
144 Espen Jerlang et.al., Utvecklingspsykologiska teorier – tredje upplagan, 216-217 
145 Ibid., 277-278 
146 David A. Kolb, Experential Learning, xi 
147 Espen Jerlang et.al., Utvecklingspsykologiska teorier – tredje upplagan, 289 
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också rimligt att ta upp Daniil B. Elkonins verksamhetsbegrepp – med vilket han förklarar 
förändringar i drivkraft utifrån målet med den verksamhet som bedrivs för tillfället.148 
 

Teoretiska perspektiv 
 
Detta kapitel avser en närmare presentation av de ”analysverktyg” som är aktuella för 
textanalysdelen. Analysverktygen utgörs av några av de olika perspektiv (”syner”) som 
modern svensk pedagogisk forskning kretsat kring under senare år.149 Som nämnt i 
metodavsnittet så har jag av utrymmesskäl inte kunnat behandla alla aktuella perspektiv – 
varvid exempelvis en närmare beskrivning av de två jämförelseobjektens samhällssyn 
uteblivit. De utvalda rubrikområdena Undervisningssyn och Människosyn, rymmer dock i sin 
tur två underbegrepp: kunskapssyn och lärandesyn, respektive lärarsyn och elevsyn.150 
 

Undervisningssyn  (kunskapssyn & lärandesyn) 
 
Begreppet kunskap har haft olika innebörd i olika tidender. Kunskapssynens utveckling kan i 
korthet härledas från antikens Grekland via i tur och ordning: skolastiken, cartesianismen och 
pragmatismen.151 Då en av de historiskt sett mest intensiva diskussionerna inom pedagogisk 
forskning varit att utifrån epistemologin definiera begreppet kunskap, har detta medfört ett 
behov av att också definiera begreppet sanning.152 Av utrymmesskäl kommer begreppet 
sanning inte att beröras i någon större utsträckning i detta arbete. Utifrån ett epistemologiskt 
perspektiv relateras det dock till begreppet kunskap via den för detta arbete centrala frågan 
om kunskap överhuvudtaget kan anses vara överförbar individer emellan. Frågan diskuterades 
redan i antikens Grekland, i det att Sofisterna – ett följe av professionella kringresande lärare 
– öppet motsatte sig filosofen Sokrates (470-399 f.kr.) tankar kring kunskap. Sokrates menade 
just att kunskap var något absolut och oföränderligt, varvid det också var överförbart mellan 
människor och därvid kunde anses vara sant.153 Sofisterna motsatte sig denna tanke och 
menade att allting var relativt, varvid det heller inte kunde finnas någon absolut sanning.  
 
Det sofiska perspektivet på kunskap behöll sin auktoritet ända tills medeltidens rationalism, 
med tänkare såsom Rene Descartes (1596-1650), började presentera nya tankar kring 
begreppet. Som rationalist var Descartes influerad av upplysningens tilltro till vetenskapen 
och ansåg att all kunskapsinhämtning var knutet till förnuftet. Vetenskapen var i Descartes 
ögon säker och sann på grundval av dess ”vetenskapliga” metoder. Descartes menade precis 
som Sokrates att kunskap kunde innebära ”sanning” – dock bara om den uppfattades och 
användes rätt. Han gjorde därför en distinktion mellan kunskap som var ”subjektiv” och 
kunskap som var ”objektiv” – exempelvis självkonstruerade idéer såsom fantasier, respektive 
förvärvade idéer såsom perceptioner och föreställningar.154 
 
I mitten av 1800-talet uppkom en ny kunskapssyn som brukar benämnas pragmatismen. Till 
de för pedagogiken mest inflytelserika pragmatikerna hör Charles Sanders Pierce (1839-1914) 
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och John Dewey (1859-1952).155 Pragmatismen tog ånyo avstånd från den sokratiska idén om 
en absolut och objektivt betingad kunskap, men kritiken väcktes även mot rationalismens 
strikt vetenskapliga karaktär, som man menade saknade ett socialt perspektiv. Dewey manade 
till interaktivitet i undervisningen – såväl mellan den enskilde deltagaren och föremålet för 
själva undervisningen, som mellan deltagarna i sig. Dewey ville sätta eleven i centrum för 
undervisningen, som han ansåg skulle vara av praktiserande art.156 Hans devis var ”learning 
by doing” och han ansåg att undervisningen var sitt egna mål.157 Sentida pragmatiker, såsom 
Emile Durkheim, har framlagt idén om att kunskap också är relativ gentemot tid eftersom 
varje individs perspektiv på saker och ting ständigt förändras.158 
 
Samtida pedagogisk forskning rymmer en mycket vid syn på begreppet kunskap – där man i 
linje med pragmatismen ser på begreppet som någonting ”situationellt” och ”subjektivt”.159 
Den hermeneutiska diskussionen har på senare år handlat mycket om de fyra F:en: Fakta, 
färdighet, förståelse, förtogenhet.160 Dessa olika typer av kunskap behandlas ibland utifrån ett 
kvalitativt perspektiv – dvs. huvuvida beständiga och användbara de är, samt om de medför 
djupinlärning. Fakta definieras här som den mest primitiva formen av kunskap – den jämställs 
i princip med information, varvid den heller inte anses vara särskilt levande. Om kunskapen 
istället knyts till meningsskapande via känslor och reflektion definieras den istället som 
förståelse, vilket är en mer levande form av kunskap.  
 
En i högsta grad levande form av kunskap är färdighet, vilket är en praktiskt betingad form av 
kunskap. Den högsta och mest komplexa formen av kunskap anses dock vara förtrogenhet – 
vilken betingas av intuition och därför efterfrågar både omdöme och erfarenhet. I princip kan 
denna form av kunskap sägas förutsätta de övriga tre.161 På samma sätt som mellan de fyra 
F:en sammankopplar man inom vetenskapsfilosofin begreppet kunskap med vetande, där man 
skiljer mellan olika former och ”grader” av vetande.162 En filosofisk tolkning av konceptet 
kunskap sammankopplar det med det subjektivt betingade begreppet åsikter.163 Detta begrepp 
omnämns i avsnittet ’Begreppsförklaringar’, där kunskap refereras till såsom ”kompetens” – 
vilket är en mycket flexibel definition som kan avse såväl teoretiska, praktiska, sociala och 
emotionella färdigheter.164 
  
Begreppet inlärning berörs ofta parallellt med både kunskaps- och undervisningsbegreppet. 
Skillnaden mellan undervisning och inlärning är förmodligen tämligen uppenbar, men för 
tydlighets skull klargör jag den i alla fall med hjälp av Thomas Kroksmarks formulering: 
”Inlärning är en aktivitet som främst finns hos den lärande individen, medan undervisning är 
en aktivitet som mest förknippas med den undervisande personen”.165 Ett begrepp som fångar 
upp den filosofiska relationen mellan begreppen undervisning och inlärning är didaktisk 
interaktion – vilket beskriver tolkningsglappet mellan det som lärs ut och det som lärs in.166 
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Begreppet insinuerar en mer aristotelisk än sokratisk syn på inlärningen, då Aristoteles 
mothöll sig Sokrates teori om att kunskap vore något ”objektivt” och direkt överförbart.167  
 

”Innebörden i begreppet inlärning har, enligt Arfwedsson och  
Arfwedsson (2000), genomgått ett paradigmskifte sedan 1970-talet,  
från ett behaviouristiskt beteendeinfluerat synsätt till ett mer 
kunskapsförstående synsätt influerat av Piagets teorier”.168 

 
Ovanstående referens till Piaget avser just övergången från ett sokratiskt till ett aristoteliskt 
perspektiv, men inkluderar även synen på lärande som en process som inte kan observeras: 
”Det är en inre aktiv process hos individen. Inlärning kan resultera i ett förändrat beteende  
[…] och har ofta karaktären av vad man menar med prestationer”.169 Synen på inlärning har 
därvid förändrats stort genom åren, vilket egentligen utgör grunden för detta arbetes 
problemformulering. Samtidigt har inlärningsforskningen på senare år bidragit till en 
förändrad förståelse av individers lärande – vilken kan definieras i tre steg:170  
 
      1.    Lärande som införlivande av yttre kunskaper. 
      2.    Lärande som förståelse utifrån elevens utvecklingsnivå.  
      3.    Lärande som ett samspel mellan individ och miljö. 
 
Utifrån ovanstående perspektiv ser man numera – inom den svenska pedagogiska forskningen 
– på inlärning i relation till upplevelser. Det som här beskrivs är den konstruktivistiska synen 
på inlärning – barnet konstruerar själv sin kunskap, utifrån dennes tidigare kompetens.171 Den 
allt mer progressiva synen på kunskap som något subjektivt och föränderligt, har förskjutit 
skolans tidigare ambitioner om att förmedla ”färdiga akademiska objektiva fakta och 
sanningar”, till att lägga större emfas på socialt betingad inlärning: ”Att utbilda någon är inte 
i första hand att informera utan att erbjuda upplevelser så att kunskap kan utvecklas”.172 
Fokus ligger precis som i enlighet med Deweys filosofi på att lära för livet.173 Synen på 
inlärning knyts således även allt oftare till begreppet reflektion, vilket samtidigt för 
lärandesynen närmare ett filosofiskt perspektiv.174 
 

Människosyn  (elevsyn & lärarsyn) 
 
Att människosynen har förändrats genom åren råder det inga som helst tvivel om. Ett målande 
exempel på detta är hur man i antikens Grekland använde slavar som lärare för barn i 7-14-års 
åldern.175 Med referens till innehållet i föregående avsnitt kan det ändå antas att läraren under 
antiken sågs som en spridare av visdom – vilket gällde oavsett om utgångspunkten var ett 
sokratiskt eller sofistiskt perspektiv. Skillnaden här emellan kan sägas vara ehuru den spridda 
visdomen kunde anses vara ”evig” eller ej. Den retoriska lärarroll som växte fram under 
antiken via bland annat Sokrates försorg, har sedan brukats ända tills i våra dagar. Långt fram 
på 30-talet stod läraren nästan uteslutande framme vid katedern och föreläste och ännu idag 
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brukas denna form av undervisning i stor utsträckning även på grundskolan. Till de tidigare 
idéer kring elev- och lärarrollen som vi idag kan se som okonventionella, hör bland annat 
Rousseaus tankar om att lärarens roll var att vakta barnet och se till att det inte kom i kontakt 
med skadliga influenser. Vidare framhöll den asketiska pedagogiken att läraren skulle 
uppfylla budet: ”Bryt ditt barns vilja, så att det inte förgås”.176  I båda dessa exempel är det 
tydligt att tilltron till barnets egen förmåga att göra bedömningar och ta ansvar var liten.  
 
Eleven behandlades som en del av ett framtida kollektiv, snarare än som en samtida 
samhällelig individ. Någon tanke på att olika människor har olika preferenser ifråga om 
lärande existerade icke, ej heller beaktades varje individs personliga självmedvetenhet. Från 
tidigare svensk undervisning – vilket ofta refereras till som ”traditionell undervisning” – 
framtonar bilden av en ”passiv” och underordnad elev, medan läraren hade motsatt roll.177 
Arbetsmetodiken var relativt sett monoton och det var endast det visuella och auditiva sinnet 
som inkluderades i undervisningen. Uppgifterna i sig var viktigare än själva arbetssättet. 
Instruktionerna var kollektivt betingade. Alla elever arbetar i samma takt och den individuella 
anpassningen av undervisningen är begränsad. Läraren undervisade, gav instruktioner och 
stod för alla viktigare beslutsfattanden. Elevernas inflytande var litet eller obefintligt.178  
 
Numera råder dock andra perspektiv gentemot både lärare och elev (jfr. Uljens och 
Arfwedsons varianter av Den didaktiska triangeln).179 Läraren är inte längre diktatorisk och 
styrande – utan snarare följande och ledsagande – maktbalansen har jämnats ut. 
Fostranderollen finns dock kvar hos läraren, men har förändrats från disciplinär till 
emancipativ. Den nya svenska skolans mål om att varje individ skall få bekräftelse för vem 
denne är och dennes unika förutsättningar, innebär för läraren att denne måste kunna ’se 
eleven’. Detta innebär ”en aktiv social konstruktion som återskapas hela tiden” och inte en 
enskild företeelse.180 Eleven ses i högre utsträckning som en egen individ.181 Individen ses i 
allt högre utsträckning höra ihop med dennes utveckling. Utifrån målet om individanpassad 
undervisning blir härvid lärarens primära uppgift att bereda väg för elevens individuella 
utveckling, vilket innebär en anpassning till dennes personliga sätt att lära (jfr. lärstil).182  
 
Eleven placeras härmed i centrum för undervisningen på ett annat sätt än tidigare. Via 
lärstilsanpassningen får eleven ett ökat ansvar för sin egen undervisning och blir därmed 
också den som är aktiv i lärandesituationen. På samma sätt menar man att läraren blir passiv – 
då såväl styrning som talutrymme allt mer flyttas ut till eleven. Eleven får därför mer 
medbestämmande, samtidigt som läraren hamnar mer och mer i bakgrunden av 
undervisningen. Ett av kraven på den nya lärarrollen är utifrån detta att läraren skall vara 
reflekterande.183 Målet med detta är att läraren hela tiden vara så pass uppdaterad som möjligt 
kring sina elevers situation, för att därigenom hela tiden kunna tillmötesgå deras individuella 
behov. Ett annat krav som uppkommer i och med detta är förmågan till improvisation – då 
skolans uppgift är att bygga kunskaperna där eleverna befinner sig.184 
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Denna utveckling – som också går i linje med pragmatismens tankar om att kunskap är något 
subjektivt betingad – borde också göra elevrollen sökande – eftersom den enda ”sanna” 
kunskapen utifrån detta synsätt endast kan finnas hos varje individ. Genom att låta eleven 
söka sin egen kunskap öppnar man således upp för en aktiv inlärning, vilken automatiskt 
knyter an till elevens ansvar och prefererade lärstil. Att lära genom erfarenheter medför vidare 
att även elevens roll blir reflekterande. Men då lärande i detta sammanhang jämställs med 
personlig utveckling, kräver det en lärarroll som ständigt beaktar elevens självkänsla: ”Att 
lära kräver mod och det är lärarens uppgift att ge eleverna utmaningar, mod och styrka att 
lära”.185 Förmedlandet av självförtroende är därför extra viktigt, något som måste ske via en 
pedagogisk medvetenhet om såväl ämnet som eleven – då elevernas självuppfattning i hög 
grad styrs av ehuru de förstår det skolan vill att de skall förstå.186 
 

Resultat / Analys 
 
Detta avsnitt rymmer fyra olika analyser, varav tre av dessa berör jämförelsen mellan 
Experiential Learning och de dokument som ligger till grund för den svenska skolan. Samtliga 
av dessa tre analyser utgår från de analysverktyg som presenterats tidigare i detta arbete - 
följande tre analyser avses härmed: en analys av den svenska skolan utifrån de dokument som 
legat till grund för densamma, en analys av Experiential Learning och en jämförande analys 
av föregående två analysföremål. Den fjärde analysen avser enkätundersökningen och ämnar 
helt enkelt redogöra för dess resultat. Utifrån själva textanalysernas hermeneutiska prägel 
kommer detta avsnitt ofrånkomligen att vara subjektivt färgat – trots det har strävan varit att 
undvika detta och åtminstone spara rent personliga tankar och åsikter till diskussionsavsnittet. 
 

Den svenska skolan 
 
En av dem som betytt mest för den svenska skolans ideologiska utveckling är Ellen Key. Hon 
var ständigt kritisk till den svenska skolans utformning och fördömde såväl politiker som 
pedagoger. Hon ansåg att barnen ständigt blev offrade för det rådande bildningsidealet – då 
inget av dessa i större utsträckning bemötte dem. Key visionerade en skola utan ramar – till 
och med utan klassrum – men med rikligt med material för självverksamhet. I hennes ögon 
var det inte självklart att den dygdigaste eleven var ”den bästa eleven”, då hon ansåg att den 
som är livfull i kroppen även torde vara det till sinnet.187 
 
De politiska beslut som legat till grund för den svenska skolans utveckling under de senaste 
två årtiondena har inte stått oemotsagda. Utifrån skolans decentralisering, kommunalisering 
och marknadsanpassning, talas det om ett systemskifte. Det som kanske främst har ifrågasatts 
är den liberalisering av skolan som genomförts, med ett drastiskt ökat antal fristående skolor. 
Denna utveckling har skapat tre urskiljbara utgångspunkter för missnöje. Den första är av 
alternativpedagogisk natur och är en ”inre” strömning som berör den svenska skolans 
pedagogiska politik. Den andra är religiöst betingad och kritiserar den allmänna skolan av 
åskådningsskäl – något som diskuterats livligt då man ansett att detta rimmar med 
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fundamentalism och således inte hör hemma inom den svenska skolan. Den tredje utmaningen 
berör ett växande föräldrakrav om bättre anpassning till barnens individuella behov.188  
 
I de senaste utgåvorna av dokument som berör den svenska skolans utformning syns en tydlig 
emfas på individen – dvs. eleven – och dennes rätt till medbestämmande. Via introduktionen 
av begreppet värdegrund markeras även skolans fostrande ansvar. Vidare så understryks 
kärnämnenas betydelse – vilket ur utvecklingshänseende egentligen för skolan bakåt i tiden då 
detta rimmar bättre med tidigare läroplaner än utgåvorna från 80-talet och senare.189 Som 
nämnt tidigare så har synen på såväl kunskap, som inlärning förändrats. Numera ser man – 
inom den svenska pedagogiska forskningen – på inlärning i relation till ”upplevelser”. Den 
allt mer progressiva synen på kunskap som något subjektivt och föränderligt, har förskjutit 
skolans tidigare ambitioner om att förmedla ”färdiga akademiska objektiva fakta och 
sanningar”, till att lägga större emfas på socialt betingad inlärning: ”Att utbilda någon är inte 
i första hand att informera utan att erbjuda upplevelser så att kunskap kan utvecklas”.190  
 

Undervisningssyn  (kunskapssyn & lärandesyn) 
 
I analysen av de dokument som legat till grund för den svenska skolan, är det kanske vettigt 
att börja med frågan om varför vi har undervisning överhuvudtaget!? I skollagen uttrycks 
målet med undervisningen utifrån följande formulering: ”Utbildningen skall ge eleverna 
kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska 
utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”.191 Ur detta citat 
förmedlas hur utbildningen skall forma eleverna till goda samhällsmedborgare. Detta 
kontrasteras dock i att man via att understryka vikten av elevens harmoniska utveckling också 
utgår från den enskilde individens behov, vilket insinuerar ett tudelat undervisningsmål 
mellan public good och private good.192  
 
I ’Bildning för kunskap’ SOU 1992:94 markerar man även utbildningens samhällsnytta: 
”Kraven på de anställda att tänka själva, ta ett eget ansvar och finna lösningar på problem 
som dagligen uppstår tenderar att bli starka i många verksamheter.”193 I läroplanen för de 
frivilliga skolformerna (Lpf 94) understryks dock individen och dennes behov i det man 
poängterar att undervisningen skall vara en grund för livslångt lärande.194 Samtidigt 
framhåller man de etiska perspektiven, då man anser att dessa kan ”…ge en grund för och 
främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden.”195  
 
Vilken kunskaps- och lärandesyn förmedlas då? I SOU 1992:94 presenteras utgångspunkten 
för kunskapsbegreppet utifrån den aristoteliska uppfattningen av kunskapens natur, vilket 
innebär att kunskap ses som ett slags intellektuellt ägande av de ”kunskapade” objekten. Man 
presenterar vidare tre aspekter av kunskap som kommit alltmer i fokus: kunskapens 
konstruktiva aspekt (kunskap är inte en avbildning av världen, utan ett sätt att göra världen 
begriplig), kunskapens kontextuella aspekt (kunskap är beroende av sitt sammanhang, vilket 
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utgör den tysta grund mot vilken kunskapen blir begriplig) och kunskapens funktionella 
aspekt (kunskap som redskap).196 Det sistnämnda härrör i mångt och mycket ifrån 
´pragmatismens´ tankar om att kunskapen formas inom varje person utifrån dennes 
individuella tolkning och tidigare kunskap, samt erfarenheter.197 
 
Processen understryks före innehållet på ett tydligare sätt än tidigare. Vidare så har man en 
öppnare attityd till kunskapens former. Man pekar på att där finns många former av kunskap 
och kunnande, samt att antalet är så omfattande att en precision blir närmast omöjlig. Dock 
nämner man åtskillnaden mellan: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Man 
poängterar också att det som kan anses vara kunskap också varierar utifrån såväl plats som 
tid. Vidare menar man att kunskap kan ses som icke-formulerad – dvs. ”tyst” – existerande 
som en underförstådd bakgrundskunskap. De praktiska erfarenheterna ses härigenom som 
viktiga för kunskapsutvecklingen. Genom den praktiska erfarenheten lär man sig inte bara det 
som är i fokus (det medvetna) utan också den tysta kunskapen som finns i bakgrunden.198 
 
I linje med Deweys tankar om ett aktivt lärande beskriver man härvid lärandet utifrån 
”erfarenheter”. Andra referenser utifrån samma perspektiv är Piaget och Vygotskij. Samtidigt 
uttrycker man en utveckling i uppfattningen om att människans kognitiva utveckling 
huvudsakligen är psykiskt och biologiskt bestämd, till att den också i hög utsträckning är 
socialt och kulturellt bestämd.199 Lärandesynen andas flexibilitet och anpassning, med en 
stark tilltro till elevens förmågor - allas erfarenheter är väsentliga. Därför måste skolan 
bemöta detta: ”…i skolan måste eleverna få möta, lära känna och utveckla kunskaper inom 
olika kunskapsområden. Dessa kunskaper omfattar såväl frågor och svar som förmågan att 
hantera praktiska och mentala verktyg.”200 Härvid når vi frågan om vad som skall undervisas: 
 

”Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla  
kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna  
sig och utveckla kunskaper.”201 

 
I SOU 1994:92 sammanfattar man ovanstående fråga i formuleringen: ”…det som barnen inte 
lär sig på fritiden”.202 Detta yttrande bär sin grund i bland annat ungdomars nära förtrogenhet 
med informationsteknologins snabba utveckling, utifrån vilken prioriteten för elevernas 
lärande i mångt och mycket hamnar vid att lära sig lära. I samma dokument pekar man även 
på den innehållsliga särskiljningen mellan skolans kunskapande uppgifter och dess fostrande 
och personlighetsutvecklande uppgifter.203 I fostransaspekten ingår att förmedla de tankar och 
värderingar som sörjer för kulturens fortbestånd.204 Samtidigt poängteras vikten av variation i 
undervisningen och kunskapens art: ”I skolan måste eleverna få möta, lära känna och 
utveckla kunskaper inom olika kunskapsområden. Dessa kunskaper omfattar såväl frågor och 
svar som förmågan att hantera praktiska och mentala verktyg.”205 I Lpf 94 understryks vidare 
att skolan har ett ansvar kring att stärka elevernas tro på sig själva.206 
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Rörande undervisningens utformning nämns bland annat i Lpf 94 att ”Undervisningen skall 
vara saklig och allsidig…”, ”undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer” 
och att ”…undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.”207 I 
SOU 1994:92 poängteras vidare vikten av varierande arbetssätt med utgångspunkt ifrån 
undersökande undervisningsmetodik, vilket skall utgå från elevernas egna erfarenheter.208 
Även det sociala sammanhanget understryks, samtidigt som upplägget måste ta elevernas 
harmoniska utveckling i beaktande. Det måste finnas en balans mellan den fysiska, motoriska, 
sociala, emotionella och intellektuella utvecklingen. Inte minst viktig är utvecklingen av 
elevernas självförtroende.209 Slutligen kontrasterar man ovanstående med att markera att 
undervisningen hela tiden skall vara regionalt anpassad.210 
 

Människosyn  (elevsyn & lärarsyn) 
 

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos  
eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människo- 
livets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors  
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med  
svaga och utsatt är de värden som skolan skall gestalta och förmedla”. 211 

 
I Lpf 94 uttrycks en tydligt humanistisk åskådning, med en bred demokratisk grund. Utöver 
ovanstående ideologiska tankar nämns även öppenhet gentemot olika värderingar och 
uppmuntrandet av dess förekomst. 212 På flera ställen i nämnda dokument uttrycks även hur 
undervisningen skall anpassas till varje enskild individs förutsättningar. I Skollagen 
understryks också specifikt hur detta avser elever i särskilt behov av stöd och även där 
uttrycks en tydligt demokratisk och humanistiskt danad människosyn: ”Verksamheten i 
skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var 
och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde.”213  
 
Rollfördelningen mellan lärare och elev beskrivs överlag utifrån ett jämlikhetsperspektiv och 
utgår från en aktiv människosyn där människor ses som aktiva och kunskapsbyggande till sin 
natur.214 Elevens inflytanderätt understryks, samtidigt som man poängterar att läraren är den 
som skall leda undervisningen. Elevens centrala position i undervisningen understryks av den 
emfas som läggs på att ”undervisningen skall utveckla elevernas förmåga och vilja att ta 
personligt ansvar”.215 Utifrån detta kan synen på eleven definieras som aktiv, medan lärarens 
roll utifrån samma perspektiv blir passiv.  
 
Med referens till vad som nämnts tidigare angående undervisningens mål, upplägg och 
innehåll, kan lärarens uppdrag beskrivas såsom delat mellan fostran och bildning, med en 
tydlig emfas på utvecklingen av den egna personligheten. Att främja elevens kreativitet och 
aktning för varje människas egenvärde, samt respekt för vår gemensamma miljö, är centrala 
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utgångspunkter utifrån Skollagen och SOU 1992:94.216 I Lpf 94 poängteras vidare uppdraget 
att utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens.217 
 

Experiential Learning 
 
I sammanfattningen kring EL – tidigare i detta arbete – beskrevs Experiential Learning som ett 
holistiskt arbetssätt där undervisningen präglas av ämnesövergripande aktiva inslag. Utifrån 
en socio-emotionell kontext skapar eleven sin personliga kunskap via egna erfarenheter. 
Undervisningen karaktäriseras därvid av variation, flexibilitet, spontanitet och improvisation. 
 

Undervisningssyn  (kunskapssyn & lärandesyn) 
 
Synen på kunskap inom EL har ovan beskrivits som öppen. Bland annat knyter den an mot 
kompetens-begreppet, som lanserades på 80 och 90-talet.218 Som påpekat tidigare så tar EL-
undervisning hänsyn till alla olika lärandeaspekter, inkluderat: teoretisk, praktisk, social och 
emotionell utveckling. Således kan också undervisningen sägas svara mot samtliga av de fyra 
F:en: fakta, förtrogenhet, förståelse och  färdighet.219  
 
Utifrån detta tar EL avstånd från den behaviouristiska synen på kunskap, som grundar sig i 
Skinners teori om stimulus och respons, då denna inte beaktar emotionernas påverkan på 
kunskapsbildningen.220 Ej heller identifierar sig EL med det sokratiska kunskapsperspektivet 
där kunskapen ses som beständig och direkt överförbar.221 Istället ser man kunskapen enligt 
sofistisk idétradition, som något relativt och subjektivt. Pragmatismen med bland andra 
Charles Sanders Pierces syn på kunskapen som föränderligt utifrån både tid och rum gör sig 
också gällande inom EL.222 Någon absolut ”sanning” som kan definiera ett visst föremål eller 
företeelse existerar således ej enligt EL. 
 
I avsnittet ’Begreppsförklaringar’ beskrevs lärande utifrån EL såsom: ”…en inre aktiv process 
hos individen [ som …] kan resultera i ett förändrat beteende”.223 En lika rimlig definition är 
dock: ”…en process igenom vilken kunskap skapas via erfarenhet”.224 Inom EL finns som 
nämnt tidigare en mycket vid syn på begreppet kunskap. Konceptet framställer sig själv som 
”den naturliga länken mellan utbildning, arbete och personlig utveckling”.225 I linje med 
lärstilsanpassad undervisning är Experiential Learning också en aktivt orienterad 
undervisningsform – dvs. lärandet ses i enlighet pragmatismen som en aktiv process.226 Själva 
lärandet utgår ifrån direkta erfarenheter, vilka sporrar individens alla drivande läroprocesser – 
såväl fysiska, som mentala – och transformeras via interaktionen med den aktuella miljön för 
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att slutligen leda till en vidgad förståelse och en ny lärandeplattform (jfr. The Active Learning 
Cycle).227 
 
Inom ”modern” undervisning hänvisas det ofta till strävan att undervisningen skall vara öppen 
för att omfatta många ´sinnen´, något som också är centralt inom EL.228 De olika sinnena kan 
således refereras till ett antal grundläggande inlärningsformer, nämligen:229  
 

a). Det visuella sinnet (inlärning via synen) 
b). Det auditiva sinnet (inlärning via hörseln) 
c). Det taktila sinnet (inlärning via känseln – dvs. i första hand händerna) 
d). Det kinestetiska sinnet (inlärning via rörelser, upplevelser och känslor) 

 
Dessa inlärningsformer refererar sedan i mångt och mycket till det för modern undervisning 
aktuella konceptet lärstil, med vilket avses:  
 

”…en uppsättning biologiska och utvecklingsbara faktorer i en  
individs personliga karaktärsdrag som gör identiskt lika instruktioner,  
miljöer, metoder och källor effektiva för vissa och ineffektiva för andra”.230 

 
Poängen med begreppet lärstil är att varje individ har sitt alldeles egna sätt att lära på 
beroende på situationens olika påverkansaspekter, vilket inkluderar motivation, tid, plats 
mm.231 Forskarparet Dunn & Dunn har presenterat en ingående beskrivning av lärstilsområdet 
(jfr. The Dunn & Dunn Learning Style Model).232  
 
Målet med EL har tidigare i detta arbete beskrivits som en strävan efter ”att maximera 
inlärningen” (se. avsnittet Arbetssätt – metodologi), vilket i detta fall främst refererar till 
personligt utveckling. Inom EL är mötet med det okända och att testa sina gränser centrala 
delar för att möjliggöra just detta.233 Utmaningen för eleven är att ”våga” göra något nytt. Den 
vitala frågan är således inte vad eleven är kapabel till utan vad denne tror sig vara kapabel till. 
Den tyske samhällsvetaren och pedagogen Thomas Ziehe formulerade på 80-talet en idé om 
att ”lärande är att göra något man inte brukar göra” – dvs. ”att lämna de traditioner som 
finns kring olika företeelser”.234 Detta stämmer väl överens med EL:s filosofi om 
problemlösning och att finna sin egna väg för kunskapande och personlig utveckling.  
 
Tidigare i detta arbete nämndes även att målet inom EL är att undervisningen skall föra eleven 
så långt i sin personliga utveckling som möjligt.235 Förhoppningen är att eleven ofta skall 
finna metakompetens, något som uppstår då den som lär in är så engagerad i det den gör att 
denne inte längre reflekterar över varken den tid som förflyter eller sig själv.236 Den kunskap 
som formas här karaktäriseras av en djuplodad förståelse och anses inom EL vara av långt mer 
beständig art än den som brukar erhållas vid traditionell undervisning, då den förutsätter 

                                                 
227 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 14 
228 David A. Kolb, Experential Learning, 31 
229 Lena Boström, Lärande och Metod, 19 
230 Ibid., 54 
231 Ibid., 17 
232 Lena Boström, Lärande och Metod, 52-53 
233 Martin Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 19 
234 Curt Andersson, Kunskapssyn och lärande, 91 
235 Andy Martin et al., Outdoor and Experiential Learning, 16-17 
236 (jfr. konceptet ‘metakompetens’ i avsnittet ’Utomhuspedagogik’) 



   30

reflektion: ”När man har erövrat kunskap inom ett område gäller det att förstå vad man lärt 
sig, hur och varför”.237 
 

Människosyn  (elevsyn & lärarsyn) 
 
Inom EL förmedlas en allmän människosyn som präglas av respekt och förståelse för andra 
människor. Grundsynen är att varje person är unik. Eleven ses som en egen individ och skall 
bemötas därefter.238 Strävan är att bemöta hela barnet – något som knyter an till den 
kulturhistoriska traditionens ”kritiskt frigörande pedagogik”, där människan också ses som 
en oskiljaktig del av samhället.239 Enligt den aktivitetspedagogiska filosofin har barn rätt att 
hävda sig och vara med i beslutsfattandeprocessen.240 Genom detta är barnet också ämnat att 
få ansvar för sina handlingar. Enligt ett EL-perspektiv innebär detta att eleven ses som en 
person som lär sig ta ansvar genom att beläggas med ansvar, i motsats till en person som lär 
sig ta ansvar genom att följa andra. I enlighet med Deweys ideologi, menar man även att varje 
individ är ämnad till att vara fri och att varje individ tillför något.241  
 
Att varje elev utifrån detta får en individuellt anpassad undervisning med möjligheten att själv 
aktivt påverka undervisningen genom egna val, ger eleven initiativet i undervisningen och 
placerar denne därvid också i fokus för densamma. Trots detta understryks vikten av den 
sociala interaktionen i det att undervisningen utgår från arbete i gruppform och därvid hela 
tiden inkluderar ett socioemotionellt perspektiv. Härvid ses eleven också som någon som 
utifrån ett lärperspektiv inte kan separeras från sina emotioner/sitt mentala ”jag”. Elevens roll 
är utifrån detta således i högsta grad både social och aktiv, medan lärarens roll blir passiv 
utifrån samma perspektiv. Synen på eleven som aktivt lärande är på många sätt en spegling av 
Leontjevs teorier kring hur verksamhetsprocessen – den process genom vilken människan 
utvecklar och förändrar sig – är en dialektisk process utifrån individens perspektiv, i det att 
den består av en ömsesidig utveckling mellan barnet och omvärlden.242  

 
Utifrån teorin om ”lärande- och komfortzon” beskrivs eleven som en person som bär 
kunskapen inom sig – eleven anses därvid ha all tänkbar potential, men behöver assistans för 
att medvetandegöra den och våga ta fram den. Eleven framställs som en person med ett behov 
av att ledas till motivation – i motsats till patriarkal styrning i traditionellt 
undervisningshänseende.243 Eleven behöver nå ökad självmedvetenhet för att kunna lära sig 
att lära – endast då kan denne bli förberedd för ett liv som vuxen och i arbete. Lärarens roll 
blir utifrån detta således att ”lära eleven att lära”.244  
 
Som nämnt tidigare utgår Experiential Learning i hög grad ifrån John Deweys tankar och 
teorier. För Dewey är lärarrollen en flexibel företeelse som hela tiden måste vara öppen för att 
anpassa sig.245 Dewey har också föregått den begreppsliga förändringen kring läraren, där 
epitetet lärare mer och mer kommit att ersättas med alternativa titlar såsom mentor och 
handledare. ”Artisten”, ” trädgårdsmästaren”, ”betjänten” och ”kompositören” är några av 
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de roller som han identifierar läraren med.246 Samtliga av Deweys lärarroller utgår från att där 
inte finns någon tydlig statusskillnad mellan läraren och eleven. Maktperspektivet är således 
närmst frånvarande i förhållande till inom traditionell undervisning. Som kontrast till detta 
kan exempelvis nämnas den tankemodell som Anders Persson presenterar i sin bok ’Skola och 
makt’ – där han drar paralleller mellan lärarrollerna ”fångvaktaren”, ”utbildaren” och 
”kunskaparen” och elevens motivationsperspektiv – dvs. om denne primärt styrs av skoltvång, 
utbildningsberoende eller kunskapsvillighet (jfr. Lärarroll vs. Elevkategori).247  
 
Utifrån EL:s primära mål om att låta eleven testa sina gränser, skulle läraren här kunna anses 
hamna någonstans emellan utbildaren och kunskaparen – då dessa roller avser att täcka upp 
både för ett utbildningsberoende och kunskapsvillighet. 248 Om utmaningen för eleven är att 
”våga” göra något nytt, är utmaningen för läraren att få eleven att tro att det nya är möjligt och 
utvecklande. I boken ’Kunskap i handling’, beskriver Bengt Molander lärarens uppgift enligt 
följande för EL intressanta formulering: ”Att konstruera världar och hitta rätt däri”.249 Här 
understryks även att undervisning i hög grad är beroende av experimenterande, 
improviserande och reflektion, något som också poängteras i ’Outdoor and Experiential 
Learning’ av Andy Martin (et.al.):  
 

”A key point is that dramaturgy allows for, even encourages, changes 
 in programme content. A different sort of professionalism is at work, 
 one that constantly re-examines what the goals may be and rewrites 
 the programme […] to meet participants´ needs”.250  

 
Den engelska dramapedagogen Dorothy Heathcote ger ett annat intressanta perspektiv på 
lärarrollen. Hon ser på läraren som en dramaturg vars uppgift är att skapa och komplicera 
”konflikter”, samt lägga upp valsituationer och vägskäl där eleverna själva bestämmer 
färdriktningen. Hennes mål är att stimulera deltagarna så att dramat frammanas av sig självt.  
Men denne bör också ibland pressa deltagarna via begränsningar i tid och rum. Genom frågor 
och svar bygger läraren upp den dramatiska spänningen.251 Via dramametoden Lärare-i-roll 
(´Teacher-in-role´) menar Heathcote att läraren kan vara nära barnen när de praktiserar 
drama.252 Dessa situationer bjuder på möjligheten för läraren att växla bemötandeperspektiv 
efter hur eleverna agerar i situationen. Genom att vara tillmötesgående kan denne få eleverna 
med sig och genom att vara dominant eller till och med despotisk kan gruppen tvingas 
sammansluta sig mot förtrycket.253 På detta sätt behöver inte läraren bryta leken och störa 
barnen i deras inlärning.  
 

EL vs. Den svenska skolan 
 
I nedanstående avsnitt ämnar jag försöka sammanfatta den eventuellt gemensamma grund 
som de två föregående analyserna bragt fram emellan EL som koncept och den svenska skolan 
såsom den är beskriven i de dokument som ligger till grund för densamma. Av praktiska skäl 
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ämnar jag undvika direkta källhänvisningar emellan de båda texterna – allt för att göra 
nedanstående genomgång så kärnfull och lättläst som möjligt. Då det varit svårt att finna och 
utläsa några övergripande motstridigheter mellan de två jämföresleperspektiven, kommer 
denna analys främst att framhålla skillnader i hur de olika utbildningsteoretiska 
utgångspunkterna, tillika analysverktygen, berörs och refereras till.  
 

Undervisningssyn  (kunskapssyn & lärandesyn) 
 
Utifrån tidigare två beskrivningar av EL, respektive den svenska skolan är det tydligt att där 
finns många gemensamma beröringspunkter. Via inspirationen från Dewey, Piaget, Vygoskij 
och Key m.fl. refererar båda sidorna till en gemensam undervisningsteoretisk bakgrund. Det 
pragmatiska perspektivet på kunskap, som något subjektivt och föränderligt, går igen i båda 
läger och i beskrivningen av den svenska skolan påpekas relationen till såväl plats som tid. 
Tanken om det aktiva lärandet understryks även på båda sidor, precis som det öppna 
förhållningssättet till begreppet kunskap. Båda parter erkänner att där finns många former av 
kunskap, vilket också direkt relaterar till de olika lärandeaspekter som presenteras i nästa 
stycke. Exempelvis så presenteras i båda fallen synen på kunskap utifrån begreppet förståelse 
– vilket knyter an till det aktiva och undersökande lärandet som är själva utgångspunkten för 
EL som koncept. Detta perspektiv som också relaterar till begreppet erfarenhet återfinns bland 
annat i beskrivningen av den svenska skolan utifrån att ”processen understryks före 
innehållet”, men det understryks även ordagrant i SOU 1992:94.  
 
Undervisningens tudelade funktion ifråga om ”public good” och ”private good” ges också 
emfas hos båda sidor, där EL i sig beskrivs som själva ”den naturliga länken mellan 
utbildning, arbete och personlig utveckling”. Vidare så trycker båda sidor på undervisningens 
flexibilitet och mångsidighet – inom EL pratar man i termer av variation och i de dokument 
som ligger till grund för den svenska skolan finner man begreppet allsidighet. Båda sidor 
deklarerar även att varje individ har sin egen lärstil – dvs. sitt egna sätt att lära på. Gemensamt 
är således även målet om att inkludera samtliga lärandeaspekter, såväl den fysiska, motoriska, 
sociala, emotionella och intellektuella utvecklingen understryks. En viktig gemensam 
nämnare är här även målet att undervisningen skall anpassas efter varje individ – något som 
fått allt mer emfas i de senaste utgåvorna av skolans styrdokument. Tilltron till eleven är 
också stor hos båda sidor, precis som synen på lärandet som något socialt och kulturellt 
betingat, utöver tidigare undervisningsteoretiska idéer om att lärandet är psykiskt och 
biologiskt bestämt. 
 
Några direkta motstridigheter mellan de två sidorna står just inte att finna i fråga om 
kunskaps- och lärandesyn. I något fall finns skillnader i emfas, som t.ex. kring frågan om 
”public good” och ”private good”, där de dokument som ligger till grund för den svenska 
skolan presenterar ett långt fylligare resonemang. Motsvarande förhållande rör fokus kring 
undervisningens vikt för elevens självbild – ett resonemang som är mer utvecklat hos EL, med 
tankar om hur eleven styrs av sina rädslor och hur inlärningen styrs av att göra sådant man 
inte normalt brukar göra. I de dokument som ligger till grund för den svenska skolan 
understryker man vidare undervisningens roll ifråga om det livslånga lärandet, något som inte 
nämns i direkta ordalag i de aktuella källorna kring EL – även om det skulle kunna ses som en 
uppenbar målsättning med tanke på hur det aktivitetsorienterade arbetssättet i grunden 
återspeglar verkligheten och därmed också förbereder för den. 
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Människosyn  (elevsyn & lärarsyn) 
 
Utgångspunkten för människosyn som målas upp i de dokument som ligger till grund för den 
svenska skolan, finns i Skollagen. Där uttrycks en humanistisk grundsyn som skall bygga på 
grundläggande demokratiska värderingar. I första paragrafen står att varje människa har ett 
egenvärde. Detta kan relateras till den humanistiska psykologin, där man menar att det inte 
finns några ”värden” – människan är varken ond eller god, utan snarare neutral, dvs. hon 
skapar själv sina värden.254 I SOU 1992:94 understryks vidare att all verksamhet i skolan skall 
utgå från ett jämlikhetsperspektiv. Grundsynen inom EL är att varje människa är unik och att 
denne tillför något. Människans rätt till frihet understryks även. Eleven ses som en egen 
individ med en egen vilja och egna värdefulla värderingar. Inom EL menar man vidare att 
eleven är autonom och utvecklas bäst genom att beläggas med ansvar.  
 
Ett perspektiv på denna elevsyn är Leontjevs teori kring lärmotivens utveckling, där denne 
beskriver hur en individ har olika motiv för sitt lärande i olika åldrar. Teorin avser tre olika 
faser om två år vardera för de första sex åren i en individs skolgång, där motiven skiftar från 
att ligga i: själva läroprocessen (lärandet i fokus), själva skolgången (den sociala biten i 
fokus) och omvärlden (målbestämda studier).255 EL-konceptets fokus på övningar som 
innefattar en social dimension, visar också på att man ser till hela människan och månar om 
att varje individ bereds en så god social grund som möjligt – vilket innefattar en utvecklad 
kommunikativ kompetens, men även en djuplodad förståelse för och respekt gentemot andra.  
 
Vidare understryker båda sidor elevens rätt till medbestämmande, samt att undervisningen 
anpassas efter individen så långt det är möjligt. Elevens aktiva och centrala roll understryks 
även från båda håll – varvid lärarens tidigare dominanta position ifrågasätts i de dokument 
som ligger till grund för den svenska skolan. Med detta som utgångspunkt och med referens 
till tidigare berörda fråga om ”public good” och ”private good”, blir den kulturhistoriska 
traditionens syn på människan relevant. Inom denna tradition – som bland annat företräds av 
Vygotskij, Leontjev och Elkonin – ser man på människan ur ett dialektiskt perspektiv. Med 
detta menas här ett dubbelt perspektiv – där individen både ses som ett ”objekt”, som betingas 
av de förhållanden denna verkar i, och som ett ”subjekt” som har möjlighet att gripa in och 
förändra sin verklighet.256 
 
Utifrån skolans perspektiv och den förändrade synen på eleven, beskrivs lärarens roll som 
passiv i förhållande till den traditionella lärarrollen. Läraren skall dock utifrån båda sidor utgå 
från en elevcentrerad filosofi – vilket avser att stöda individens ego, självförverkligande, 
självstyrning och personliga frihet.257 Lärarens främsta uppdrag är i båda läger att sörja för 
elevens harmoniska utveckling. Lärarens uppdrag hamnar annars mellan fostran och bildning, 
med huvuduppgift att främja elevens individuella personlighet – något som kan härledas till 
bland annat Maslow och idealismen, vars åskådningar förespråkar ”att den andliga sidan av 
tillvaron är den viktigaste och överskuggar den materiella”.258 Som en viktig del av elevens 
identitetsskapande nämner man dennes kreativitet och inom EL är synen på läraren i mångt 
och mycket kopplat till begreppet flexibilitet. Lärarrollen preciseras – i enlighet med Deweys 
alternativa syn på densamma – på olika sätt beroende på kontext och betraktare. Uppdraget 

                                                 
254 Espen Jerlang et.al., Utvecklingspsykologiska teorier – tredje upplagan, 214 
255 Espen Jerlang et.al., Utvecklingspsykologiska teorier – tredje upplagan, 311 
256 Ibid., 280 
257 Gerd B. Arfwedson, Undervisningens teorier och praktiker – didactica 6, 100 
258 Espen Jerlang et.al., Utvecklingspsykologiska teorier – tredje upplagan, 228 
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för läraren beskrivs bland annat som det hos en dramaturg – där målet är att skapa 
valsituationer och vägskäl för eleven att ta sig vidare igenom.  
 

Enkätundersökningen – resultatredovisning  
 
Som nämnt tidigare i arbetets metodavsnitt så förmedlades undersökningsenkäten till 60 
aktuella informander. Av dessa valde 10 att delta i undersökningen, varvid deltagarfrekvensen 
nådde 16,6 %. På grund av det olyckligt låga deltagandet blir de statistiska slutsatserna i 
denna undersökning ifrågasättbart vaga. Den samstämmighet som dock går att skönja i 
enkätsvaren påvisar dock att en viss trovärdighet borde kunna tillskrivas undersökningens 
resultat. Detta borde åtminstone vara fallet ifråga om de frågor som berör informandernas syn 
på EL och dess relevans för dagens svenska skola. 
 
Det redovisade undersökningsresultatet avser följande frågor: 
 
1. I vilken utsträckning och på vilket sätt är du bekant med Experiential Learning? 
2. Hur aktuellt anser du att Experiential Learning verkar vara för dagens svenska skola? 
3. Hur aktuellt anser du att Experiential Learning verkar vara för ditt framtida läraruppdrag? 
4. Vilka tankar och åsikter har du kring Experiential Learning? 
 
På den första frågan – ”I vilken utsträckning och på vilket sätt är du bekant med Experiential 
Learning?” – framkom att den övervägande delen av informanderna aldrig hade hört talas om 
konceptet. Frågan hade följande fem svarsalternativ: ’Har aldrig hört talas om!’, ’Har berört 
(hört talas om) ”inom” lärarutbildningen!’, ’Har berört (hört talas om) ”utom” 
lärarutbildningen (fritid, egna studier)!’, ’Har berört ingående (studerat) ”inom” 
lärarutbildningen!’ och ’Har berört ingående (studerat) ”utom” lärarutbildningen (fritid, 
egna studier)!’. Endast två av informanderna uppgav att de hade berört eller hört talas om 
begreppet. Båda av dessa uppgav att de berört konceptet utom utbildningen, men den ena av 
dem gjorde ett dubbelsvar och markerade även att konceptet berörts inom utbildningen. 
 
Svaren kring fråga två – ”Hur aktuellt anser du att Experiential Learning verkar vara för 
dagens svenska skola?” var uppmuntrande. Frågan hade fyra svarsalternativ, nämligen: 
’Mycket aktuellt ! (passar perfekt & är aktuellt för alla skolformer)’, ’Relativt aktuellt ! 
(passar bra & är aktuellt för vissa skolformer)’, ’Inte särskilt aktuellt ! (passar inte riktigt)’ 
och ’Helt irrelevant !’. Sju av informanderna angav här att de ansåg att EL passade bra för 
dagens svenska skola, medan de övriga tre angav att de ansåg att konceptet passade perfekt 
för dagens svenska skola. Således var ingen av informanderna på något sätt negativt inställd 
till undervisningskonceptet. 
 
Den tredje frågan – ”Hur aktuellt anser du att Experiential Learning verkar vara för ditt 
framtida läraruppdrag?” – hade samma svarsalternativ som fråga två, så när som på att den 
del av tillägget inom parentesen på de första två alternativen som löd ”…& aktuellt för alla 
skolformer” av förklarliga skäl inte fanns med. Här var nästan alla informanderna överens. 
Åtta stycken ansåg att konceptet verkade vara relativt aktuellt för deras framtida läraruppdrag, 
medan en ansåg att det var mycket aktuellt och en annan ansåg att det inte var särskilt aktuellt. 
Således var närmast samtliga av informanderna även här positiva till undervisningskonceptet. 
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Fråga fyra –  ”Vilka tankar och åsikter har du kring Experiential Learning?” – var helt 
uppenbart av kvalitativ art. ”Intressant” och ”spännande” var kommentarer som förekom vid 
mer än ett tillfälle. Detsamma gällde kommentarer som pekade på att där fanns mycket att 
vinna på att använda den typ av undervisning som EL föreskev. Variationen som konceptet 
medgav upplevdes som positiv, precis som möjligheten till anpassning av undervisningen. 
”Det kan passa i vissa undervisningsformer, vissa lärare och elever” menade också två av 
informanderna, medan en annan tryckte på att det måste finnas alternativ till den traditionella 
undervisningen. ”Bra alternativ…” sa någon och delade åsikt med en annan av 
informanderna i tillägget ”…tror aldrig att man ska fastna för ett” undervisningskoncept..  
 
Få saker ifrågasattes eller kritiserades kring konceptet. En av informanderna pekade på att 
konceptet syntes ta mycket tid i beaktan. En annan informand undrade också ”hur mycket 
stöd och hjälp får eleverna…” och en tredje informand sa att denne nog behövde pröva 
konceptet själv för att vara övertygad om att det skulle fungera utifrån dennes inriktning. 
 

Diskussion 
 
Efter att ha arbetat mer eller mindre oavbrutet med detta ämne i två månader, är det nu svårt 
att förstå att man nått slutstationen. Arbetsprocessen har varit såväl omtumlande och 
frustrerande, som inspirerande och outsägligt givande. Med ett ämnesval som å ena sidan låg 
mig varmt om hjärtat och å andra sidan var på gränsen till förödande överambitiöst är det 
således med stor glädje som jag nu flätar samman de sista trådarna. Det som varit mest 
krävande har helt klart varit att hinna få grepp om all den utvecklingspsykologiska teori som 
omgärdar den svenska skolans utveckling och det pedagogiska studiet som sådant. En minst 
sagt diger uppgift trots en viss initial förtrogenhet – ett tag kändes det som om jag ombads att 
jonglera med två dussin bollar. Vid sidan av tidsperspektivet var sökandet efter litteratur det 
som krävde mest – innan jag fann något väsentligt att gå på badade jag i både litterära källor 
och frustration. Vid ett tillfälle hade jag över 50 böcker registrerade på mitt lånekort. 
 
Det som har slagit mig under resans gång är hur pass viktigt ett sådant här arbete är inom 
lärarutbildningen. Just nödvändigheten i att på ett gripbart sätt koppla samman befintlig teori 
inom det pedagogiska området med någonting av mer konkret natur har bidragit till en mer 
djuplodad och nyanserad förståelse för hur teori och praktik hänger ihop. Detta har känts som 
en extra viktig insikt då det kontrasterar avsaknaden av djuplodade metodikmoment inom 
lärarutbildningen som jag understundom haft – något som också den första frågan i 
enkätundersökningen berörde i det att samtidigt som den efterfrågade i vilken utsträckning 
som informanderna var bekanta med EL också undersökte hur de kommit i kontakt med EL. 
Lärarutbildningen hade här placerats in som ett av svarsalternativen, uppå vilket en av de tio 
informanderna styrkte att de hade berört konceptet under utbildningen.  
 
Detta var i sin tur ett mycket intressant svar – även om dess vetenskapliga grund var 
begränsad med hänseende till det ringa antalet informander – då det ändå utgör en grund för 
mina fortsatta reflektioner kring arbetets problemformulering, nämligen vilken relevans som 
Experiential Learning kan tänkas ha för dagens och morgondagens svenska skola. Såväl 
enkätundersökningen som den jämförande analysen av EL och de dokument som ligger till 
grund för den svenska skolan, pekade ändå på ett positivt svar på problemformuleringen. Få – 
om egentligen några – tecken pekade på att där skulle finnas några grava skiljelinjer mellan 
EL och den svenska skolan. Samtidigt var det endast ett av svaren kring enkätundersökningen 
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som överhuvudtaget ställde sig tvekande till EL som koncept och det svaret berörde inte 
konceptets relevans för den svenska skolan som sådan, utan informandens framtida lärarroll. 
 
Angående undersökningen så var det även intressant att se hur informanderna resonerade 
kring EL. Åsikterna gick inte direkt isär, men där fanns många olika perspektiv att begrunda. 
Flera av informanderna syntes mycket intresserade av konceptet och det verkade som om de 
fått upp ögonen för det via undersökningen. Några uttryckte en viss skepsis och ville pröva 
det hela innan de vågade göra några större yttranden. Det syntes också som om flera av 
informanderna var inne på att konceptet kunde fungera som en del av en personlig pedagogik 
– ”ett bra alternativ” som dock behövde kombineras med influenser från andra metodiska 
arbetssätt. Just dessa tankegångar är extra intressanta då det visar på en hög grad av reflektion 
och närvaro hos de som svarat, samtidigt som det visar på just den öppenhet som konceptet EL 
förespråkar ifråga om kunskapssyn och det situationella lärandet som sådant. 
 
Att EL:s och den svenska skolans ideologiska grund sammanfaller i så pass hög utsträckning 
var kanske ingen större överraskning med tanke på att de på det stora hela influeras av samma 
utbildningsteorier – exempelvis: Dewey, Piaget och Vogotskij m.fl. Härvid bör man dock 
vara medveten om att varken beskrivningen av EL, eller beskrivningen av den svenska skolan 
är en direkt avspegling av densamma. Det är således viktigt att beakta det faktum att båda 
dessa analyser snarare utgör en vision av EL och den svenska skolan, än en objektiv 
beskrivning av densamma. Härvid blir också de slutsatser som stateras i detta arbete i grund 
och botten endast hypotetiska resonemang , vilka snarast föreslår än påvisar ett visst 
förhållande de två undersökningsobjekten emellan.  
 
Trots detta är det intressant att se på vilket sätt det gick att se kopplingar mellan EL och den 
svenska skolan, inte minst då de primära skillnaderna syns ha legat i vilken uppmärksamhet 
och emfas man givit åt olika tankar och koncept. Den kanske mest intressanta aspekten av 
detta är i mina ögon hur samma begrepp får olika betydelse i olika situationella perspektiv. 
Idén om det livslånga lärandet är ett sådant exempel, vilket uttrycks ordagrant i de dokument 
som ligger till grund för den svenska skolan, men som mera återfinns inom EL som en 
underförstådd del av dess övriga ideologi. Synen på skolans uppdrag utifrån ”public good” 
och ”private good” är ett liknande exempel, där denna distinktion diskuteras direkt i de 
dokument som ligger till grund för den svenska skolan, men som inom EL hänvisar till den 
process som länkar samman personlig utveckling med utbildning och arbete. 
 
Ändå verkar det som om de hermeneutiska skillnader i tolkning som här föreligger, är något 
som återspeglas tydligare ur ett historiskt perspektiv än i den aktuella jämförelseanalysen. Att 
se hur olika utbildningsteorier har lyckats överleva tidens gång – med alla förändringar som 
varit inom den svenska skolan – och ändå ha en så pass tydlig och framskjuten plats i de 
dokument som ligger till grund för densamma har varit fascinerande. Som jag förstått det är 
varken Piaget, Vygotskij eller Key några nya ansikten inom den svenska skolans ideologi – 
detta (vill jag påstå) trots att de ännu inte fått ett riktigt handfast genomslag. Detta – om något 
– påvisar en direkt skillnad mellan de dokument som ligger till grund för den svenska skolan 
och den verkliga situationen i skolan. Nästa intressanta del av denna diskussion är i mina 
ögon huruvida EL egentligen kan tänkas gå ihop med den svenska skolan. När skall 
exempelvis undervisning utomhus bli en påtaglig och rutinmässig del av den svenska skolan?  
 
Ovanstående fråga är i mina ögon mycket intressant om än även lika komplex. Det kommer 
förmodligen alltid att finnas ett visst motstånd till att förlägga utbildningen utomhus, med 
tanke på de praktiska aspekter som det medför (väder och vind, samt avsaknaden av gängse 
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undervisningstekniska hjälpmedel etc). Till stor del är dock detta ett mentalt motstånd – ett 
konservativt tankefel, där man av traditionens kraft inte ser vad som egentligen avses med 
utomhusundervisning. För undervisning utomhus är enligt EL inte synonymt med att förflytta 
bänkarna ut ur klassrummet och ta med sig sin skrivbok ut på skolgården – det är att lämna 
allt det som traditionell undervisning betingas av och bege sig (ursäkta uttrycket) ”naken” ut i 
världen utanför.  
 
Här finns om möjligt den faktor som kan komma att hindra EL:s möjligheter till ett brett intåg 
i den svenska skolpolitiken – nämligen att förändringen är för stor. Precis som de flesta övriga 
förändringar i samhället – jämställdhetsfrågan och synen på homosexualitet till exempel – 
verkar det som om förändringen är nödgad till att gå långsamt. Detta är i och för sig ofta en 
klok utgångspunkt då en medveten förändring alltid har en viss potential att gå snett, varvid 
det också är lättare att ”backa” om man inte gått så långt. Men där finns också en given 
paradox i kopplingen mellan den svenska skolans ökade emfas på upplevelsebaserad inlärning 
och EL som ett exempel på utomhusundervisning. Jag tror nämligen inte att man kan komma 
åt den potentiella effekt som finns inom EL:s arbetsmetoder genom att delvis använda dem – 
som jag ser det är det helhetskonceptet som erbjuder möjligheterna. Konceptets holistiska 
synsätt får här en extra betydelsedimension. På många sätt tror jag att många inte förstår vilka 
radikala förändringar som förebådas i de nya utgåvorna av dokument som ligger till grund för 
den svenska skolan – varvid det också syns mig som om det kan komma att dröja innan EL får 
ett genuint genomslag på den svenska gymnasieskolan, eller skolan i övrigt för den delen. 
 
Något som slog mig ganska tidigt angående litteraturen kring Experiential Learning, var att 
den innehållsliga digerheten till trots så saknades helt referenser till grundläggande 
dramaturgisk vetenskapsteori, samt dess modeller. En referens till exempelvis Aristoteles 
treaktsmodell hade här varit logisk. Det hade varit mycket intressant om man utifrån bruket av 
detta begrepp även inkluderat användandet av direkta dramaturgiska modeller som mall för 
undervisningens upplägg. Om detta existerar – eller ens skulle fungera – vet jag ännu inte, 
men det skulle ha inneburit ett intressant och mer greppbart perspektiv på hur dramaturgin 
verkar som influens för undervisningen. Istället känns det som om man missat möjligheten att 
utnyttja det dramaturgiska upplägget fullt ut.  
 
Kanske är ovanstående tanke något som är värt att pröva, även om det finns en viss risk för att 
det är ett allt för konstlat och vetenskapligt förhållningssätt till undervisningen. Annars vore 
det intressant att göra en analys av hur dagens undervisning förhåller sig till de dramaturgiska 
principerna – modellerna inkluderat – för att få en bild av vilken roll dramaturgi spelar i en 
undervisningssituation. Ett annat intressant forskningsområde är att göra en större kvantitativ 
undersökning kring hur pass förtrogna lärarstudenter är med olika alternativa arbetssätt – då 
kanske utifrån det svenska begreppet aktivitetspedagogik, vilket kanske är mer igenkännbart 
och därmed ger ett mer rättvisande undersökningsresultat. Vidare skulle det vara mycket 
intressant att kartlägga hur andra alternativpedagogiska arbetssätt går ihop med den svenska 
skolan. Ett område som var svårt att finna direkta referenser kring var hur människosynen 
förändrats inom skolan genom åren – detta vore något riktigt värdefullt att ha och något att 
skriva en större avhandling kring. 
 
Härvid kommer vi slutligen in på detta arbetes vederhäftighet, vilket delvis redan berörts 
tidigare i detta diskussionsavsnitt. Som nämnt tidigare så är en av enkätundersökningens 
möjliga brister just att den utgår från Experiential Learning som begrepp – då det verkligt 
intressanta med undersökningen kan anses vara att se huruvida informanderna är bekanta med 
aktivitetspedagogik i allmänhet, snarare än EL som specifikt undervisningskoncept. Det är 
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knappast osannolikt att anta att fler av informanderna skulle ha ansett sig vara familjär med 
aktivitetspedagogik än med EL som koncept, vilket kan anses ifrågasätta undersökningens 
reliabilitet. Något som tidigare också har påpekats ifrågasättbart rörande undersökningens 
reliabilitet är deltagarfrekvensen, vilken varit olycksaligt låg. Att informandurvalet dessutom 
inte helt och fullt svarade mot den avgränsning som angivits i syftet utgör också ett visst 
problem i bedömningen om arbetets reliabilitet och validitet, även om jag personligen har 
svårt för att se hur detta skulle kunna ifrågasätta undersökningens egentliga vederhäftighet. 
 
Istället bör enkätundersökningen ha potential till att bära en relativt god validitet, detta då 
ovan nämnda problem med informandurvalet på föga sätt påverkar de övriga analysresultaten. 
Bortsett från ett relativt svagt gensvar, så har enkäten synts fungera mycket bra. Utifrån 
svaren på den sista frågan – som var av kvalitativ natur – framstår det som om alla 
informander har tillgodogjort sig enkätens samtliga information, utan några egentliga 
missförstånd eller frågetecken. Där syns mig inte finnas några direkta sätt på vilket 
mätinstrumenten kunde ha slipats – såväl undersökningsmetoden som frågorna fungerade i 
mina ögon tillfredställande. Även det etiska perspektivet behandlades tillfredställande – den 
enda tänkbara problematik härikring vore möjligen om bruket av dubbla utskick kan ha 
påverkat någon av informanderna till att delta, men det bör knappast kunna anses påverka 
undersökningsresultatet på något sätt. 
 
Vad finns då att säga angående detta rörande de olika textanalyserna? Detta blir genast 
svårare att göra ett omdöme ikring – inte minst då jag som författare till detta arbete befinner 
mig i en jävsituation, men främst utifrån det faktum att textanalyser, som de kritiskt 
hermeneutiska förhållningssätt de är, alltid är föremål för subjektivitet. Härvid finns en 
uppenbar risk att vissa perspektiv kring såväl EL som den svenska skolan har förbisetts eller 
inte tolkats i tillräckligt utsträckning. Om jag skall befara något som kan tänkas skapa 
problem med såväl validitet som reliabilitet så är det just det sistnämnda – inte för att jag 
anser mig ha slarvat på något sätt, utan snarare för att varje analys erbjudit en oändlig mängd 
av tolkningar, tillika ett oändligt djup ifråga om detsamma. Denna problematik var uppenbart 
närvarande när det gällde att finna motsvarande tankegångar kring olika företeelser hos de två 
jämförelsesidorna – EL och den svenska skolan. 
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  Bilaga 1 – Undersökningsenkät / Frågeformulär  
 
 

Frågeformulär – Examensarbete 10p 
 
  Experiential Learning (EL) 
 
* Vilken inriktning har dina studier vid Lärarhögskolan?  
(Nivå - förskola, tidigare-, senaredelen av grundskolan, gymnasiet etc.)  
 
* Vilka eventuella undervisningsämnen har din inriktning? 

 
* I vilken utsträckning och på vilket sätt är du bekant med Experiential Learning?  
  
a).  Har aldrig hört talas om !  
b).  Har berört (hört talas om) ”inom” lärarutbildningen ! 
c).  Har berört (hört talas om) ”utom” lärarutbildningen (fritid, egna studier) ! 
d).  Har berört ingående (studerat) ”inom” lärarutbildningen ! 
e).  Har berört ingående (studerat) ”utom” lärarutbildningen (fritid, egna studier) ! 
 
Nedan följer en kort beskrivning av begreppet Experiential Learning. Därefter följer 
ytterligare några frågor angående dess relevans inom svensk utbildning. 
 
Sammanfattning – Experiential Learning: 
 
Experiential Learning är en form av alternativ pedagogik som förespråkar ett aktivt 
inlärningssätt och situationell undervisning. Lärosynen är ”holistisk” – dvs. den 
strävar efter att möta hela barnet – varvid undervisningen lägger emfas vid såväl 
teoretisk och praktisk kunskapsutveckling, som emotionell och social utveckling. 
Synen på kunskap går därmed mer i linje med lärstilsanpassad undervisning än 
”traditionell” undervisning.  
 
Undervisningen är följaktligen som regel ämnesövergripande och problembaserad 
(jfr. PBL), med målet att bereda eleven möjlighet att finna den väg för kunskapande 



   

som är bäst för denne i stunden. I den holistiska visionen ingår således att man 
försöker inkludera så många sinnen som möjligt i undervisningen. En stor del av 
undervisningen är placerad ”IRL” (In real life) – dvs. i ”verkligheten” utanför 
klassrummet – exempelvis i naturen eller på olika platser i samhället, som vid 
studiebesök. Samtidigt är dock många undervisningsmoment ”fiktiva” och mera 
rollstyrda, som inom drama. Trots en hög grad av öppenhet för spontanitet och 
improvisation finns alltid en preciserad tanke med varje moment. Olika moment har 
som regel olika primära syften, såsom; social, fysiskt, kreativ eller mental träning.  
 
Aktivitetsexempel: lekar, rollspel/drama, problembaserade uppdrag (jfr. Case-
pedagogik), studiebesök m.m. 
 
Konceptet kommer ursprungligen från Tjeckoslovakien och fick sitt genomslag där på 
tjugotalet. Utomhusaktiviteter och drama är de mest centrala delarna i 
undervisningen. Utomhusprofilen har mycket gemensamt med den Brittiska 
motsvarigheten Outdoor Education (vilket i princip kan definieras som 
”friluftslivspedagogik”), men EL är i grunden ett eget koncept och lutar sig mot något 
som man kallar för ´adventure learning´ – vilket också har sina rötter inom friluftsliv 
och camping, men även mera actionfyllda moment såsom klättring, kanoting och 
cykling mm. 
 
Dramaprofilen har tillkommit senare än utomhusprofilen och har bland annat tillfört EL 
inslag av ´Case´-undervisning. Idag är dock drama- och utomhusprofilen ofta 
oskiljaktiga från varandra i undervisningen. Dramaprofilen har också bidragit med ett 
analytiskt förhållningssätt till undervisningen. Via begreppet dramaturgi, har EL format 
en egen syn på hur undervisningen kan genomföras. I synnerhet har detta varit 
värdefullt för undervisningens ”pre”- och ”post”-moment – dvs. planering och 
utvärdering. Undervisningen skärskådas således via dramaturgins styrande principer 
och färgas av dit knutna koncept, såsom: variation, rytm och frekvens. 
 
// Ref.-exempel: ’Outdoor and Experiential Learning’ by Andy Martin et.al (2004),  
‘A handbook of Reflective and Experiential Learning’ by Jennifer A Moon (2004), 
‘Experiential Learning’ by David A. Kolb (1984). // 



   

 
Utifrån ovanstående korta beskrivning och eventuella tidigare uppfattningar kring 
Experiential Learning… 

 
* Hur aktuellt anser du att Experiential Learning verkar vara för dagens svenska 
skola? 
 
a).  Mycket aktuellt ! (passar perfekt & är aktuellt för alla skolformer) 
b).  Relativt aktuellt ! (passar bra & är aktuellt för vissa skolformer) 
c).  Inte särskilt aktuellt ! (passar inte riktigt) 
d).  Helt irrelevant ! 
 
* Hur aktuellt anser du att Experiential Learning verkar vara för ditt framtida 
läraruppdrag? 
 
a).  Mycket aktuellt ! (passar perfekt) 
b).  Relativt aktuellt ! (passar bra) 
c).  Inte särskilt aktuellt ! (passar inte riktigt) 
d).  Helt irrelevant ! 
 
* Vilka tankar och åsikter har du kring Experiential Learning? 

 
 
 

  
 


