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Abstract   
Our life-experiences and our background form the way we act and the activities we are 

involved in. The overall purpose in this thesis has been to study what habits are to be found in 

different activities related to the outdoors and how these habits have been developed.  

Hopefully this work can contribute to a better understanding of the meaning of habits in our 

lives and thereby play a part in a further differentiated talk about habits and knowledge in 

society. The background and my theoretical approach has been three views of habits: 

• The social habit represents a sociologic view from the thinking of Pierre Bourdieu.  

• The habit of action represents a pedagogic view from the thinking of John Dewey. 

• The habit of knowledge represents a general philosophic and epistemological view 

from the thinking of Aristotle. 

In practice these patterns of habits are not separable so this approach should be seen as a way 

of making the development of habits clearer. Another purpose is to study how the following 

concepts can be related to habits: Reflection, master-apprentice, epistéme, techne, phronesis, 

interest and tacit knowledge. These habits and concepts constitute a background against 

which the results will be analyzed. The result originates from seven interviews with very 

experienced professionals. From the results of these interviews I have created short stories. 

This is a narrative method, a qualitative attempt that is built on life histories. In this case 

intention is to formulate an idea of how the way to different habits and knowledge are formed.    

 

The stories, i.e. the result, illustrates that all respondents, in one way or another, are affected 

by the social habit. The culture and the traditions that exist where you were born and where 

you live will influence habits, the way people think and what values they have creates 

circumstances for further development. The habit of action is also clearly described in the 

stories where experiences are an essential part of creating habits. To this habit of action, 

reflection must be added, a reflection related to the experienced actions. These reflections can 

help to develop and refine so new actions and challenges can be made. The stories also 

demonstrate that the relation master-apprentice develops habits. The apprentice learns from 

the master but the master also has the opportunity to learn by reflecting over why he or she 

acts in the way he or she does. The habit of knowledge by epistéme, techne and phronesis is 

also shown in the results. The dominating knowledge-form in these stories is techne, which 

can be described as know how. Phronesis, practical wisdom, can also be seen in some stories. 

The concept of phronesis is a question of doing the right thing at the right time considering 
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the unique situation thus the concept of phronesis involves an ethic dimension. Within the 

frames of phronesis signs of tacit knowledge can be seen, where the stories describe a kind of 

intuitive action. 

The result also indicates that interest is a major factor for creating habits and therefore interest 

is important for the development of knowledge.    

  

Finally I hope that this thesis can contribute to a deeper knowledge about habits and different 

kind of knowledge. My work can hopefully lead to a discussion or contribute to differentiation in 

the discussion about knowledge that is presented in today’s society. This is especially important 

to discuss in the university world where more and new knowledge is the foundation for 

development.   

 

Word for seeking: Habits, epistemology, forms of knowledge, reflection, master-apprentice, 

episteme, techne, phronesis, interest, and tacit knowledge.   
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Förord 
I ett förord brukar man tacka personer som på olika sätt har haft betydelse för arbetet. I detta 

fall vill jag påstå att det är många som varit involverade och uppsatsen kan ses som en 

konsekvens av det som jag arbetat med under många år. Först och främst vill jag tacka de 

personer som med sina berättelser bidragit med empirin till denna uppsats. Jag vill också 

tacka några personer och peka på några omständigheter som har haft speciell betydelse för att 

detta arbete kommit till. Projektet kunskap i det praktiska som skapades av Bernt Gustavsson, 

tillika min handledare, har haft avgörande betydelse för tillkomsten av arbetet. Bernts 

hållning, som innebär att alla som är intresserade har varit välkomna, har inneburit att vi har 

blivit en grupp av människor med väldigt olika bakgrund och erfarenheter, där intresset för 

olika kunskaper i praktiska verksamheter har varit gemensamt. Denna ”saliga blandning” av 

människor som bidragit med en mångfald av infallsvinklar har gjort dessa möten meningsfulla 

och visat på många nya perspektiv och dessutom nya aspekter av kunskap. Mötena har varit 

en stark inspirationskälla för mig och gett mig en grund för reflektion. Tack alla för detta 

bidrag och ett särskilt tack till Bernt som gjort dessa möten möjliga. Jag vill också tacka alla 

kollegor, såväl här som på andra lärosäten och i andra sammanhang, för alla samtal i frågor 

som rör detta fält. Särskilt vill jag tacka Janne Christoffersson som lyssnat mycket till mina 

funderingar, och som jag många gånger diskuterat dessa frågor med. Micke Quennerstedt, 

Guy Karnung och Katarina Swartling-Widerström ska också ha ett stort tack, liksom även 

Lars Eriksson, för att ha gett mig värdefulla synpunkter. Jag vill även rikta ett tack till Anna 

Swift-Johannison för språkliga synpunkter. Avslutningsvis vill jag tacka min fru Immi för 

synpunkter på arbetet men också för att hon haft tålamodet att lyssna på min vana, eller 

snarare ovana, att tala om vana, kunskaper och erfarenhet, något som inte alltid har varit så 

intressant för henne som för mig själv.     
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1 Inledning 
Dagligen gör vi en mängd saker, såväl inom vår yrkesutövning som under vår fritid. Mycket, 

ja rent av det mesta av det vi sysslar med, gör vi rutinmässigt, av vana. Människor beskriver 

ofta detta fenomen genom att säga att de gör av vana. Dessa vanor har skapats genom att vi 

gjort, utfört och praktiserat någonting många gånger och kanske under något olika 

förutsättningar. Dessa upprepningar övergår sedan i rutin som blir en förutsättning för oss i 

våra dagliga liv. Med vana avses alltså att vi gör i stora drag som vi brukar göra och med 

tiden har vi utvecklat en vana som är praktisk och ändamålsenlig. Risken finns dock att vi 

hamnar i gamla hjulspår och därmed får svårt att utveckla det vi gör. Det kan exempelvis 

bero på att världen omkring oss förändras. Vi måste då handla på ett nytt sätt för att på så sätt 

komma ur de invanda vanorna så att det vi gör fungerar i förhållande till våra avsikter och i 

förhållande till vår omgivning.  

 

Intresset för vanor och skapandet av kunskap kommer sig av att jag själv under lång tid 

arbetat med utbildning inom fältet friluftsliv och utomhuspedagogik. Mitt arbete äger till stor 

del rum i naturen där syftet med verksamheten dock kan variera. Ett begrepp som jag kommit 

att använda är naturmöte som kan beskrivas som ett möte med sig själv och/eller andra men 

också ett möte med något annat som finns i den naturmiljö man för tillfället befinner sig i, 

växter och djur, olika vädertyper, atmosfärer m.m. När syftet är inriktat mot att möta naturen 

kan det ses som ett mål i sig, ett egenvärde och kan betecknas som friluftsliv. Syftet kan också 

relateras till hälsa likaväl som naturmötet kan vara en del i en pedagogisk verksamhet med 

vissa specifika mål och kan då sägas vara ett medel för att uppnå något annat mål, något som 

kan klassificeras som utomhuspedagogisk verksamhet. Mot bakgrund av det så finns det både 

olika syften liksom många olika naturmöten.  

 

Mycket av den verksamhet som jag arbetat med har alltså ägt rum utomhus. Det har i första 

hand skett via rollen som lärare i lärarutbildning, men också via rollen som lärare och ledare 

för andra typer av kurs- och utbildningsverksamheter. I denna roll har jag ofta grubblat över 

på vad sätt jag kan bidra till mina studenters och kursdeltagares lärande och även växande 

som människor. Det handlar om bedömningar av vad som ska behandlas, vad de ska lära sig 

och hur detta ska gå till? Vad finns det för vägar, är det någon speciell metod som passar? En 

annan aspekt är när någonting är lämpligt att göra, i vilket sammanhang och vem som ska lära 

sig. Ska alla lära sig samma saker? Sist men inte minst viktigt är att fråga sig varför de ska 
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lära sig just detta och inte något annat? Den här typen av frågeställningar var inte alls 

självklara för mig när jag började arbeta som lärare och jag upplever att jag tog mycket för 

givet ungefär som om lärande sker automatiskt och att kunskaper kan överföras från en text 

till en person eller från en människa till en annan.    

 

I takt med att jag fått nya erfarenheter har jag under åren reflekterat över erfarenheters 

betydelse för den verksamhet som jag sysslar med, inte minst alla misstag har gjort att jag 

utvecklat och ändrat på olika sätt. Jag har med tiden lärt mig att det är många omständigheter 

som påverkar arbetet och jag har ofta frågat mig på vad sätt min syn och mitt agerande som 

lärare påverkar kursdeltagarna. En fråga som har följt mig under alla år är frågan om teori och 

praktik. Just denna dualism reagerade jag starkt på när jag började som lärarutbildare. Den 

vedertagna kulturen var en uppdelning i teoretiker och praktiker. Varför skulle jag placeras in 

i ett speciellt fack som om kunskap hade den indelningen. Jag kan naturligtvis förstå att som 

praktiker, som var den kategori jag blev placerad i, arbetade man med praktiken, kunnandet, 

själva utförandet eller tillämpningen medan teoretiker föreläste och presenterade fakta och 

resultat liksom teorier mm. Som jag ser det så handlar detta om att bilden är fel från början, en 

bild som kan beskrivas som en vana som stryker under en föreställning om kunskap som jag 

menar är begränsande och rent av felaktig och snarare har sin grund i den historia som 

påverkat och fortsatt påverkar oss alla. Mot bakgrund av detta så verkar det finnas en mängd 

vanor som påverkar och styr människans sätt att tänka och handla.   

 

Vana kan ses som ett komplext fenomen som också innehåller olika former av kunskaper. 

Dessa kunskaper kan sägas vara en förutsättning för en vana men även traditioner i den miljö 

man växer upp i påverkar vilka vanor som utvecklas. Utifrån detta så är det inte bara vi själva 

som skapar och utvecklar vanor utan den kultur vi föds och växer upp i påverkar våra 

förutsättningar för, och möjligheter till vilka vanor som utvecklas. En vana innehåller 

följaktligen olika kunskaper och kunskap har i alla tider varit nödvändig för att överleva, men 

vanor och kunskaper som krävdes under stenåldern skiljer sig från kunskaper som behövs 

idag, i varje fall i Västvärlden. Innebörden av kunskap, dvs. hur vi definierar kunskap, har 

alltså varierat över tid men också beroende på var och i vilka sammanhang och miljöer som 

kunskaperna varit aktuella, något som bland andra Säljö (2000) har utvecklat genom ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande och som handlar om att kunskaper konstrueras i ett 

sammanhang. Sedan urtiden har kunskap diskuterats och filosofer har sedan antiken 

formulerat begrepp för kunskap som sedan har behandlats under århundradena fram till våra 
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dagar. Idag beskrivs samhället som ett kunskapssamhälle och i samhällsdebatten diskuteras 

kunskap som en viktig konkurrensfaktor där företag kan kalla detta kunskapsbanker där 

personalens kunskaper ses som ett humankapital. Regeringen har också i en proposition 

skrivit om kunskaper som det moderna samhällets viktigaste byggstenar. Utifrån detta 

resonemang så menar jag att det är relevant att studera vad vanan och en mångfald av 

kunskapsformer betyder för utbildning i och utövandet av ett visst yrke eller verksamhet.  

 

I denna uppsats ämnar jag behandla vad erfarenheter och därmed också vanor har för 

betydelse i människors liv. Hur skaffar sig människor en vana som är praktisk och 

ändamålsenlig, och hur ser denna vana ut? Är det möjligt att göra en indelning av dessa vanor 

för att, i någon mening, fördjupa vår förståelse för vanans roll i våra liv? Går det att urskilja 

några vanemönster och vad är det som påverkar att dessa vanor skapas? Eftersom kunskaper 

är centrala för att skapa vanor så kan arbetet också sägas handla om kunskaper.  

 

Efter denna inledning följer en bakgrund som behandlar synen på kunskap. Det följs av ett 

kapitel där jag valt att beskriva vana utifrån tre perspektiv: Ett sociologiskt perspektiv med 

utgångspunkt i Pierre Bourdieus tänkande, ett pedagogiskt perspektiv med utgångspunkt i 

John Deweys filosofi samt ett allmänfilosofiskt perspektiv med utgångspunkt i Aristoteles 

filosofi. De teorier som detta kunskapsteoretiska kapitel behandlar är den grund som resultatet 

senare kommer att speglas mot. Därefter presenteras arbetets syfte. Sedan följer ett 

metodologiskt avsnitt som beskriver hur jag gått tillväga för att studera vana. Därefter följer 

ett resultat med efterföljande analyser och diskussion. Jag vill också så här inledningsvis 

påpeka att resultatet är mycket omfångsrikt. Förklaringen till detta är relaterad till metoden 

där berättelserna är skrivna som skönlitterär text och ska också läsas som en sådan. Själva 

berättelserna med analyser omfattar över 70 sidor!  

 

2 Bakgrund 
Hur ser synen på vanor ut och varifrån kommer den? Då vanor också innehåller olika 

kunskaper så ämnar jag i avsnittet kunskapssyn ge en bild av hur uppfattningar av kunskap ser 

och har sett ut.  

Kunskapssyn  
Synen på vana och kunskap kan spåras långt bak i tiden. Föreställningar om kunskap är enligt 

Gustavsson (2000) ett urgammalt filosofiskt problem som grundar sig på det tänkande som 
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antikens filosofer genererade. Sokrates, Platon och Aristoteles är de förgrundsgestalter som 

tänkt och formulerat det som sedan behandlats under århundradena fram till våra dagar. 

Framför allt är det Platons syn på kunskap, där den sanna kunskapen nås via vårt tänkande, 

som påverkat människors sätt att tänka om kunskap och därmed också påverkat den 

vetenskapliga utvecklingen och därigenom även samhället. Hans tänkande påverkar oss 

sannolikt än idag. Synsättet kan sägas ha påverkat utvecklingen av positivismen och den 

kunskapsteoretiska dualism som bland andra företrätts av Descartes, en kunskapssyn som 

separerar kroppen från själen, medvetandet. Utbildningssystem har sedan byggts upp och lett 

till uppdelningar i manuellt – intellektuellt arbete och påverkat såväl utbildningssystem, 

industriell organisation som samhället. Denna indelning i praktisk och teoretisk kunskap är 

enligt Liedman (2001) självklar för de flesta av oss, åtminstone innan vi reflekterat över den. 

Man talar om praktiskt eller teoretiskt begåvade barn liksom praktiska eller teoretiska yrken. I 

själva verket, menar Liedman, är det en utomordentligt problematisk gräns.  

 
            Den speglar en gammal och ännu existerande klassindelning i samhället snarare än egenskaper hos  
                      olika typer av kunskap (Liedman, 2001, s. 83).   
 

Vi kan också fråga oss om vi förlorat den aktiva kopplingen på en språklig nivå som enligt 

Broady (1984, s 14) behöver lyftas fram: ”ord som ”bildning”, ”erfarenhet”, ”konst” och 

”kunskap får inte förlora kontakten med de aktiva verben bilda, erfara, kunna och bli bekant 

med. Det teoretiska vetenskapsidealet kritiseras också av von Wright (1986), just för att det inte 

prövades mot den praktiska erfarenheten. Denna tradition sedan antikens Grekland har enligt 

Lundgren (i Kvale & Nielsen, 2000) inneburit att vi förvärvar kunskaper organiserade i vad vi 

uppfattar som ämnen, alltså en slags indelning, och det har enligt Gustavsson (2000) gjorts andra 

åtskillnader, som kommit att utvecklas till en slags dikotomier. Exempel på detta är handling - 

reflexion, tänkande – görande. I pedagogikens historia kan detta, enligt Gustavsson (2003) 

uttryckas som en motsättning mellan traditionell förmedlingspedagogik och pedagogisk 

progressivism där det senare har behandlats av personer som Comenius, Rousseau, Dewey m.fl. 

Dessa klassiska profeter inom pedagogiken har alla en tanke om att kunskaper och lärande knyts 

till den lärandes egna erfarenheter. Med detta menas att det personligt upplevda är en 

förutsättning för det goda lärandet och fruktbart för själva lärprocessen. Faktorer som 

motivation, intresse, nyfikenhet och förundran som sedan Aristoteles betraktats som kunskapens 

moder kan ställas mot den förmedlingspedagogiska traditionen som går ut på att det finns en 

färdig kunskapsmassa som ska förmedlas till de lärande. Denna tradition är djupgående och har 
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enligt Gustavsson (2003) sina rötter i medeltidens katedralskolor och universitet där skolans 

kunskaper var skilda från livet och erfarenheten. Allt sedan renässansen och den vetenskapliga 

revolutionen så har progressivismen befunnit sig i opposition mot och på olika sätt utmanat 

förmedlingstraditionen och istället betonat praktiska övningar i syfte att knyta kunskapen till 

verkligheten och egna erfarenheter.  

 

Pedagogik, i sin vidaste mening, rör sig, enligt Gustavsson (2003), om människans lärande och 

utveckling men också om kunskap. Ett intressant begrepp som är relevant i detta sammanhang är 

bildning, och Gustavsson (2003) tar upp och diskuterar bildningstankens pedagogiska 

möjligheter, det pedagogiska problemet om människans lärande dvs. förhållandet mellan den 

som lär, subjektet och verkligheten, objektet, det innehåll som ska läras. Gustavsson (2003) 

menar att bildning i vår tid har kommit att förknippas med något gammaldags och konservativt 

medan bildning till stora delar kan ses som en reaktion och kritik mot gammal förlegad 

lärdomsideologi.   

 

Detta förhållande som kan ses som en motsättning utgör en bakgrund till detta arbete och utgör 

enligt min mening fortfarande en central problematik inom pedagogiken. Sentida pedagogisk 

debatt har i huvudsak rört sig mellan dessa båda riktningar där progressivismen sätter deltagaren 

och dennes erfarenheter i centrum där intresse och motivation blir avgörande för 

kunskapsutvecklingen, lärandet, medan den förmedlingspedagogiska tanken sätter innehållet, 

stoffet och läroplanen i centrum. Detta är något som fortfarande syns i handling bland lärare och 

skolledare men det är även tydligt i böcker och tidningar. Ett exempel på detta är hämtat från 

baksidan på en nyligen utkommen populärvetenskaplig bok där innehållet beskrivs med att du 

som läsare får en gedigen kunskap om… (Hassmén & Hassmén, 2005) dvs. att det skulle räcka 

med att läsa det skrivna och därigenom få en gedigen kunskap. Ett rimligt och mer relevant sätt 

att uttrycka samma avsnitt skulle istället vara att du som läsare får en gedigen information om 

det aktuella fältet. Hur läsaren sedan införlivar detta till sin tidigare erfarenhet blir upp till 

läsaren. Detta exempel på språkbruk menar jag är mycket vanligt och snarare regel än undantag. 

Även om detta inte är medvetet så försvårar och rent av missleder det synen på och förståelsen 

av kunskap och därigenom även processer som har att göra med skapandet av vanor. Säljö (i 

Kvale& Nielsen, 2000) hävdar att denna överföringsmetafor innebär en föreställning om att 

läraren lär ut och eleven lär in där lärande antas följa av undervisning och metodiken blir 

avgörande för i vilken utsträckning eleven lär. Detta kan ställas mot den tradition som Säljö 
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(2000) beskriver som sociokulturellt perspektiv och som bland annat innebär att omvärld och 

kultur är faktorer som spelar in och formar människor.   

 

Gustavsson (2003) menar att flera försök har gjorts för att bryta denna tradition genom att 

försöka etablera alternativa pedagogiska former som temastudier, projektstudier och 

problemorienterade studier där syftet har varit att försöka överskrida det som uppfattats som 

konstlade ämnesgränser men också för att bygga kunskapen på de lärandes egna erfarenheter. 

Den debatt som har följt på detta experimenterande med alternativa pedagogiska former visar på 

den klyfta som skiljer olika sätt att se på kunskap och hur undervisning ska bedrivas.  

En kritik som riktats mot progressivismen är enligt Gustavsson (2003) den starka betoningen på 

den individuella erfarenheten som kan ställas mot den kollektiva erfarenheten, kulturarvet. Ett 

annat sätt att beskriva detta är flum mot vetenskap eller romantik mot upplysning. Gustavsson 

(2003) menar att en bärande ambition hos radikala på 1970-talet var att försöka 

verklighetsanpassa skolan och lärandet, att försöka närma teori och praktik till varandra, något 

som under 90-talet utvecklats till att anpassa kunskap och lärande till praktik och yrkeskunnande, 

en tanke som för övrigt kan spåras i Deweys pragmatism. I syfte att förnya både den forskande 

och utövande pedagogiken skriver Broady (i Gustavsson, 2003) om hur de historiska och 

filosofiska perspektiven gått förlorade. Broady vänder sig mot att den svenska pedagogiken 

urvattnats till att beteckna resultat i stället för verksamhet och Broady vänder sig mot det 

effektivitetstänkande och framför allt mål-medel-tänkande som han menar är följden av en 

amerikanisering av svensk pedagogik.  

 

Gustavsson (2003) hävdar att dynamiken i begreppet bildning handlar om hur vi ser på 

relationen mellan subjektet och objektet, mellan den lärande och det som ska läras och 

bildningsbegreppet kan här bidra med nya perspektiv på kunskap och lärande och kanske rent av 

överskrida tidigare pedagogiska motsättningar. Enligt Gustavsson (2003) innehåller bildning i 

huvudsak två bärande delar. Den subjektiva sidan handlar om en fri, oändlig process och att 

lärande börjar i den egna erfarenheten, identiteten, i det bekanta och näraliggande. Detta är också 

kopplat till människans motivation och intresse. Detta kan enligt Gustavsson (2003) i ett 

hermeneutiskt perspektiv beskrivas som förförståelse eller det redan bekanta medan det i ett 

fenomenologiskt perspektiv kan beskrivas som livsvärld eller vardag. Den objektiva sidan, å 

andra sidan, handlar om att lämna det bekanta och näraliggande och öppna upp och träna sig i 

förmågan att möta det främmande och obekanta, det som ligger utanför oss själva, i den yttre 

verkligheten.  
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Det innebär i sin tur att tolka, att göra det nya till sin egen bild, att införliva det i sin egen 

personlighet. Bildning, kunskap och lärande kan sålunda beskrivas som en rörelse mellan det 

subjektiva och det objektiva och där kunskapsprocessen börjar och slutar i det subjektiva och 

återkomsten handlar om att inlemma det obekanta till det bekanta, till personligheten. I den 

pedagogiska debatten kan man enligt Gustavsson (2003) urskilja åtminstone två skilda sätt att 

förhålla sig till kunskap och lärande. Det ena förhållningssättet, som kan hänföras till 

progressivismen, är en organisk kunskapssyn som beskriver kunskapens växt som ringar på 

vattnet med början i sig själv, i det näraliggande och det lokala. Därefter kan man stegvis gå ut i 

det mer generella och allmängiltiga. Detta gäller även i tiden där man börjar med sin egen 

näraliggande historia för att sedan gå vidare. Kunskapen är utifrån detta synsätt organisk där 

kunskapen växer som trädet växer, årsring läggs till årsring och kunskapen utvecklas successivt 

från det subjektiva och utåt. I motsats till den organiska står den mekaniska kunskapssynen som 

är frikopplad från intresse och motivation utan där handlar det om att i vetenskapen finns en 

given kunskap inarbetad i läroböcker och kursplaner. Detta stoff kan sedan förmedlas in i 

huvudet på eleverna. Denna mekaniska kunskapssyn kritiseras bl. a. Av Ellen Key (i Gustavsson, 

2003) som menar att den här typen av inlärning räcker till provet, betyget och examen, medan 

bildning är ”det som finns kvar sedan vi glömt vad vi lärt” (Gustavsson, 2003, s.265). På så vis 

kan ett stoff från en lärobok eller från en lärare inte överföras till huvudet på elever som om 

kunskapen skulle vara oberoende av subjektet. Gustavsson (2003) föreslår en dialektisk 

kunskapssyn som ett alternativ till den organiska och den mekaniska kunskapssynen. Denna syn 

tar sin utgångspunkt i bildningsbegreppets kombination av subjektiva och objektiva delar som 

innefattar progressivismens subjektivism med personliga erfarenheter, motivation och intresse 

men också förmedlingspedagogikens objektiva storheter där det blir relationen mellan det 

subjektiva och det objektiva som blir det centrala. Ett dialektiskt förhållningssätt skulle 

följaktligen kunna bidra till en annan förståelse och där igenom en annan kunskap?  

 

Kunskaper ligger i sin tur till grund för olika vanor som i sin tur är förutsättningar för olika 

professioner, yrken eller verksamheter. Finns det inte andra vägar att skaffa sig kunskaper på, 

där erfarenheter av ett arbete, kanske under handledning, leder till nya erfarenheter som leder till 

en vana som med tiden förändras och utvecklas? Sker inte kunskapsbildning, som Lave (i Kvale 

& Nielsen, 2000) menar, i betydande utsträckning i praktiker, i verksamheter? Vägar som inte 

innefattar ett institutionellt kunskapande (formaliserad utbildning). Enligt Säljö (2000) styrs våra 

uppfattningar i avgörande delar av de metaforer, bilder och liknelser som vi använder. I vår 
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kultur innebär detta oftast en individuell process som äger rum i en enskild persons hjärna. Vi 

använder termer som inlärning, införstådd, införliva och inhämta där prefixet in signalerar ett 

antagande att kunskaper är objekt som kommer in i människor och som sedan kan plockas ut och 

användas. Problem med lärande uppfattas enligt Säljö (2000) i allmänhet som att det är svårt att 

få in kunskaper i huvudet. Olika teoretiska uppfattningar och teorier liksom människors 

vardagstänkande om lärande, bärs vidare genom liknelser och bilder och påverkar hur 

undervisning organiseras liksom vilka förväntningar vi har på utbildningar.  

 

3 Teoretiska perspektiv 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teoretiska utgångspunkterna för arbetet dvs. det 

underlag som blir de analysredskap som mina resultat kommer att analyseras mot. Rubriken 

för uppsatsen är vanans makt. Dock vill jag betona att en avgränsning som jag gjort är att 

begreppet makt inte kommer att behandlas separat. Makt kan här förstås som den styrka och 

kraft som finns i respektive vana som är det begrepp som får bilda den teoretiska grund för 

det resonemang, den argumentation och diskussion som jag kommer att föra. Ambitionen med 

detta kunskapsteoretiska resonemang är att det kan bidra till att fördjupa och nyansera synen 

på vana och kunskap. För att möjliggöra och tydliggöra detta har jag valt att använda mig av 

tre vanor, vanemönster som kan betraktas som tre teoretiska perspektiv. Tillsammans anser 

jag att de kan utgöra en grund för ett tänkande om hur vanor och kunskaper kan skapas. Jag 

har valt att presentera perspektiven i en kronologisk ordning med inledningsvis ett 

sociologiskt perspektiv utifrån Pierre Bourdieus tänkande om betydelsen av det samhälle, den 

plats man växer upp på eller där man bor, och dess traditioners inverkar på utvecklandet av 

vana. Denna inriktning har jag rubricerat som Social vana. Därefter följer ett avsnitt som jag 

benämnt Handlingsvana som utgår från John Deweys sätt att tänka om vana och kunskaper. 

Dewey kan på så vis stå för ett pedagogiskt perspektiv. Avslutningsvis presenteras en 

allmänfilosofisk inriktning som jag benämnt Kunskapsvana-tankemässig vana utifrån 

Aristoteles filosofi. Aristoteles bildar på så vis en filosofisk grund, ett sätt att tänka om vana 

och kunskap. Indelningen är gjord för att tydliggöra och öka förståelsen för hur vana kan 

förstås. Samtidigt är denna uppdelning problematisk eftersom risken för en reducering av det 

komplexa går stick i stäv med det sätt att tänka som dessa teorier representerar. Delar av 

texten under rubrikerna om olika vanor, skulle följaktligen kunna ha placerats under någon av 

de andra rubrikerna om vana. I texten kommer dessutom kunskapsrelaterade begrepp och 
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aspekter av vana att belysas. Vanorna och de kunskapsrelaterade begreppen kommer att 

utgöra analytiska redskap/verktyg i resultatet. 

 

Social vana 
I detta avsnitt ska vana behandlas utifrån i första hand den franske filosofen och sociologen 

Pierre Bourdieus tänkande. Mycket av det som skrivs under de andra vanorna skulle mycket väl 

kunna ha placerats under denna rubrik. Detta kan ses som ett uttryck för att dessa indelningar 

som gjorts inte finns i praktiken utan är till för att, om möjligt, bidra till en djupare förståelse. 

Detta är också i linje med Bourdieus filosofi som i sin teori framför allt använder tre begrepp, 

kapital, habitus och fält och dessa är enligt Appelgren (1998) inte sällan elastiskt använda. 

Tanken är att de tillsammans ska växa samman till ett perspektiv. Detta grundar sig delvis på 

Bourdieus uttalade ovilja att utarbeta en tydlig teori med avgränsade och väldefinierade 

byggstenar. Social vana (habitus) står här i fokus men gränserna mellan begreppen är inte tydliga 

och detta är enligt Bourdieu inte heller meningen. Med habitus avser Bourdieu, enligt Broady 

(1991), det system av dispositioner som tillåter människor att tänka, handla och orientera sig i 

den sociala världen. Dessa system är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att 

röra sig och tänka som ristats in i människors kroppar och sinnen. Detta har ofta presenterats 

som kroppslig hexis eftersom dispositionerna framstår som permanenta genom att de har 

förkroppsligats. Bourdieus teori om habitus handlar om att människors habitus har formats av det 

liv de hittills levt. Dessa erfarenheter styr deras föreställningar och handlingar. Habitus styr 

människors liv som en bakomliggande grund för handlande och tänkande utan att vara 

artikulerat. Bourdieu (i Broady, 1991, s 225) skriver att: 

 
Dessa system av dispositioner är objektivt reglerade och de är reguljära utan att alls vara  
resultatet av att man åtlyder regler. Allt detta gör att de är kollektivt orkestrerade utan att  
vara någon skapelse av en orkesterdirigents organiserade handlande.  
 

Habitus kan enligt Broady (1991) uttryckas som en kulturell diskurs en individ har med sig 

eller är verksam inom. Habitus är dock inte frågan om en mekanisk lagbundenhet utan snarare 

grunden för att möta oförutsedda och ständigt föränderliga situationer. Enligt 

orkestermetaforen ovan ska detta inte ses som en medveten strävan mot ett mål utan snarare 

som en outtalad riktningssträvan för handlandet. Habitus blir till via uppfostran och i 

barnaåren sker detta ofta som ett resultat av att härma vilket gör att verksamheter överförs. På 

så vis menar Bergendal (2003) att Bourdieu skiljer mellan att kunna göra och veta hur man 
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gör. Kunskap är följaktligen beroende av traditioner och kulturarv och genom att vara i 

verksamheter kan vi förstå deras mening och inte genom att betrakta eller att läsa om dem. 

Utifrån detta synsätt kan inte kunskap stå för sig själv utan det finns alltid ett förhållande till 

människan, något som brukar benämnas som förförståelse inom den moderna hermeneutiken 

(Gustavsson, 2000). Förförståelse kan i någon mening också beskrivas som missförståelse 

eller rent av felförståelse enligt Molander (010911). Diverse lösa antaganden kan enligt 

Liedman (2001) i vissa populärvetenskapliga sammanhang gälla som absoluta sanningar och 

enligt Säljö (2000) kan det rent av krävas en avlärning eftersom idéerna beror på myter.  

Sven-Eric Liedman (2001, s. 6) uttrycker kunskap så här: 

 
Kunskapen är inte, som man idag kan få intryck av, något ytligt, något som en människa ena dagen tar till 
sig och nästa kastar ifrån sig, utan kunskapen är införlivad med hela hennes sätt att leva och förstå världen.  

 

I samma anda anser Gustavsson (2000) att kunskap är en personlig och social företeelse som 

finns i ett mänskligt, socialt och kulturellt sammanhang. Följaktligen är kunskap något som vi 

själva måste tillägna oss där hela människan är involverad men att kunskapandet också sker i 

ett sammanhang, i en viss situation, i en viss tid men också utifrån en specifik förförståelse.   

 

Bourdieus praktikteori är enligt Appelgren (1998) ett försök att nå bortom och lösa upp 

begränsande och besvärande modernistiska dikotomier och dualismer genom att transcendera 

dem, där det intressanta är vad som sker mellan. På så vis blir det möjligt att redogöra för 

både existensen av yttre långvariga relationer och strukturer, men också de inblandades egna 

upplevelser och erfarenheter. Symboliska tillgångar i form av habitus kan enligt Bourdieu ge 

insikt i socialt liv och dess utsträckning i tid och rum utan att reducera bort strategier, 

kreativitet och intressemotiverat handlande. Habitus kan här relateras till Hoppers (2002) 

Indegionus knowledge systems (IKS) som står för nedärvda kunskaper och kopplas till de 

olika och annorlunda förutsättningar som människor i tredje världen har i förhållande till 

västvärlden, något som också är utgångspunkten och förutsättningen för deras liv i miljön de 

lever i. Dessa kunskaper kommer i hög grad från tidigare generationers erfarenheter samtidigt 

som det på individnivå i varje ny generation ständigt sker anpassningar och tillägg beroende 

på förändrade omständigheter och nya miljömässiga villkor. Dessa förs i sin tur vidare till 

nästa generation i en strävan att skapa strategier för överlevnad. Hoppers (2002) anser att 

begreppet IKS beskriver det centrala i en struktur där teorier och uppfattningar om natur och 

kultur inkluderar det ömsesidiga beroendet och släktskapet mellan alla företeelser, biologiska, 

psykologiska, fysiska, sociala och kulturella. Hon menar att IKS idag är marginaliserad, även 
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förtalad, men ger samtidigt millioner av människor livsnäring såväl ekonomiskt, socialt som 

andligen och är på så sätt en struktur för kontinuerlig kreativitet och innovation inom de flesta 

tekniska fält. Den här traditionen kan illustreras med att traditionell örtmedicin har bidragit till 

framkomsten av många läkemedelspreparat. IKS har tvingats till en marginalisering och 

istället för kunskaper som behövs dagligen i livet så har de hamnat som artefakter i museer i 

väst. IKS har över tid mer och mer fått ge vika för den kombination av kolonialism, 

kapitalism och vetenskap som förespråkar individualism som norm och som också fått till 

följd ett underkuvande av olika kunskapsformer. Detta står i kontrast till afrikansk filosofi 

som Hoppers (2002) beskriver som en stolthet över att komma från en viss plats där man 

alltid tillhör en grupp. Det afrikanska begreppet ubuntu fångar detta på ett bra sätt. En person 

sägs ha ubuntu om den är omtänksam, generös, gästfri och har medkänsla. Att vara människa 

innebär utifrån ubuntu att vara bunden till andra människor i grupp. Man är en människa 

genom andra människor, jag är människa därför att jag tillhör. Ubuntu är en viktig 

grundregel i afrikansk moral, en förenande vision, en andlig grund och en social etik som 

definierar en grund för det moraliska när det gäller medkänsla, det gemensamma och intresset 

för det kollektiva. Hoppers (2002) pekar på vår skyldighet att utveckla och skapa en slags 

kunskapsekologi som utgår från och erkänner att modern utveckling prioriterat vetenskaplig 

kunskap i förhållande till andra former av kunskap. Ett exempel som kan kopplas till IKS kan 

hämtas från Öberg (2003) som på pekar på att näsan som analytiskt arbetsverktyg i dagens 

arbetsliv verkar ha låg status medan synsinnet räknas som högstatus, en föreställning som 

präglat västerländskt tänkande sedan antiken. Detta kan kopplas till luktsinnets historia och 

sociologi där status och modernitet i Europa och Nordamerika kom att förknippas med 

luktfrihet – med undantag för dyra, kommersiellt framställda dofter. I ett modernt samhälle 

förknippas därför lukt, stank, os och odörer med en svunnen tid, något som kan kopplas till 

Bourdieus tankar om sociala vanor. Här måste målet enligt Hoppers vara att återställa eller 

återupprätta värdet av andra kunskapsformer. Här kommer det att behövas människor med 

kunskap om det mångkulturella på en epistemologisk nivå för att skapa förutsättningar för en 

dialog i en akademisk miljö ofta byggd på en hierarkisk struktur där IKS inte haft något 

utrymme.  

 

Detta avsnitt har utgått från den sociala vanan utifrån Bourdieus filosofi, där framför allt 

begreppet habitus avhandlats. Social vana kan beskrivas som de dispositioner som tillåter 

människor att tänka, handla och orientera sig i den sociala världen. Dessa system är resultatet 

av sociala erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som förkroppsligats. Hit 
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kan även Indegionus knowledge systems (IKS) relateras, ett kulturellt arv som kan beskrivas 

som nedärvda kunskaper (främst från kulturer i tredje världen).  

Social vana kan se väldigt olika ut men enligt Bourdieu så bär alla på något slags arv från 

barndomen och uppväxten och den kultur och miljö vi befunnit oss i har troligen påverkat 

oss på något sätt. Skillnaderna kan här vara enorma beroende på om man har växt upp i en 

miljö i tredje världen eller någonstans i västvärlden. Det väsentliga utifrån den sociala 

vanans perspektiv är att vi alla, i de samhällen vi lever i, påverkas av de immateriella 

tillgångar som finns i just dessa miljöer och kulturer, som förvandlas till och tillskrivs vissa 

värden och ger en slags makt. Social vana kommer att användas som analysverktyg senare 

i arbetet.   

 

Handlingsvana 
I detta avsnitt är utgångspunkten handlingsvana utifrån den amerikanske filosofen John 

Dewey, men också utifrån andra tänkare som kan sägas ha inspirerats av Dewey. Dewey kan 

sägas vara en förgrundsgestalt inom pragmatismen och betecknas som det moderna 

samhällets främsta tänkare för att demokratisera utbildningssystemet och göra upp med olika 

slags dualismer. Vana uttrycks av Dewey (1936/2005) som ett begrepp som beskriver det slag 

av mänskliga handlingar som påverkas av handlingar som ägt rum tidigare. Dewey menar att 

vanor kan jämföras med fysiologiska funktioner såsom andning och matsmältning. Skillnaden 

är att dessa fysiologiska funktioner sker automatiskt medan vanorna är förvärvade och de 

kräver också en samverkan mellan organismen och omgivningen. Dewey (1936/2005, s11) 

skildrar vana på följande sätt: 

 
Vana är en, genom socialisation, riktad eller kanaliserad energi, en rörelseriktning för det mänskliga 
handlingslivet. En vana (habit) eller uppsättning av vanor som vi delar med andra människor utgör vad som 
kallas för sed (custom). En uppsättning gemensamma seder eller handlingsvanor utgör i sin tur en kultur 
(culture).  
 

Det senare kan också kopplas till Bourdieus social vana som tidigare berörts. Dewey menar 

alltså att människan är ett aktivt handlande väsen men även ett socialt väsen. Dewey 

(1916/2002) strävar efter att överskrida klyftan mellan handling och tänkande, praktik och 

teori. Det centrala för Dewey är att inlåta sig i och delta i olika verksamheter. Det innebär 

enligt Dewey att vi gör något och då vi misslyckas gör vi något annat eller på annat sätt. På 

det viset håller vi på till vi upptäcker att det fungerar, och det blir sedan utgångspunkten för 

kommande handlingar som alltmer kan förfinas. Dewey brukar även få stå för uttrycket 
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learning by doing och många reagerar säkert igenkännande och kanske rent av använder 

uttrycket. Det är i viss mån missledande och beskriver snarare en del av lärandet. Enligt 

Gustavsson (2000) betonar Dewey också reflektionen som väsentlig i kunskapandet och 

betonar att kunskap skapas först när tvivlet och reflektionen relateras till tidigare erfarenheten. 

Han uttrycker det även genom att den som rätt har tillägnat sig information skall också rätt 

kunna använda den. Han menar att förhållandet mellan kunskap som produkt och kunskap 

som process skall ses dialektiskt. Många andra kan sägas ha påverkats av och anammat 

Deweys filosofi om vana och Schön (1983) har utvecklat begreppet reflekterande praktiker. 

Schön beskriver relationen mellan en praktiker och en situation som transaktionell. En 

handling formas av situationen men den som handlar formar också situationen. Det är, med 

andra ord, en dialektisk process. Schön hävdar vidare reflektionens betydelse för 

praktikerkunnandet. När något kommer som en överraskning och bryter rutinen, dvs. när det 

som brukar fungerar plötsligt inte går så kan det leda till ett reflekterande över vad som hände 

och hur lösningar kan hittas till nästa gång, något som benämns som reflection-on-action, men 

det kan också ske ändringar direkt i situationen som förändrar situationen, något som enligt 

Schön (1983) handlar om att omforma en handling under det att handlingen sker, reflection-

in-action. Dewey (1916/2002) pekar alltså på det dialektiska förhållandet mellan praktik och 

teori och han tror också att anledningen till att de teoretiska kunskaperna premierats i 

skolväsendet beror på lärarnas egen utbildning och den begränsning det inneburit. 

Människans erfarenhet innefattar görandet, praktiken och att vi handlar i den miljö vi verkar, 

inte skilt från den. Dewey beskriver transaktion som förbindelselänken mellan det vi redan 

kan, det vi lärt oss av tidigare erfarenhet och det nya vi lär. Det är alltså kontinuiteten 

däremellan som är det betydelsefulla. Uttryckt annorlunda menar han att handlingarna också 

behöver reflekteras över och ställas i relation till vad de får för följder. Följaktligen innebär 

detta att tanke och reflektion hör ihop där tankearbetet också blir en särskild erfarenhet. 

Denna vana som grund för ett lärande och växande är enligt Dewey nödvändig och en 

förutsättning för att sedan gå vidare och söka nya kunskaper. När människan möter ett nytt 

problem så försöker hon att hitta nya vägar, något som också styrs av omgivningen där det 

finns människor som måste tas hänsyn till. Denna förmåga att gå vidare och växa är avhängigt 

av andra och förmågan att lära av erfarenheten. Detta når sin höjdpunkt under barn- och 

ungdomsåren då förmågan att lära av erfarenheten betyder att vanor formas. Dewey 

(1916/2002, s 91) menar att: 
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Vanor ger kontroll över miljön och möjlighet att utnyttja den för människans syften. Vanan tar delvis 
formen av anpassning eller en allmän och varaktig jämvikt mellan organiska verksamheter och 
omgivningen och delvis av en aktiv förmåga att ändra det egna handlandet om betingelserna ändras. Vanor 
av det första slaget bildar växandets eller utbildningens bakgrund, vanor av det andra slaget är själva 
växandet. Aktiva vanor omfattar tanke, uppfinningsförmåga och initiativ att tillämpa färdigheter för nya 
syften. De står mot rutinen, som hindrar växandet. Eftersom att växa är det karaktäristiska för livet, är 
utbildning det samma som att växa – den har inget mål bortom sig själv. Skolundervisningens värde kan 
avläsas av i vilken grad den skapar en längtan efter kontinuerligt växande och erbjuder verktyg så att denna 
längtan kan tillfredsställas (Dewey, 1916/2002, s 91).  

 
Dewey (1916/2002) menar vidare att ”yrke” är ett konkret uttryck för kontinuitet. Vanan blir 

alltså en central aspekt för ett yrke och undervisningens uppgift blir att skapa en kritisk 

hållning till ensidighet i form av betoning på skicklighet och teknisk metod på bekostnad av 

innebörd, forskare får inte bara bli forskare och lärare inte bara pedagog etc. Kroksmark 

(2003) menar att det är viktigt att förstå att Dewey inte hyllar görandet i sig. Handlingen 

måste uppstå ur ett tydligt formulerat behov. Därför är Deweys metod en konsekvens av 

intelligent tänkande, en intelligent handling. Dewey vill att barnet ska säga: Jag har prövat på 

och inte att hon vet.   

 

Dewey (1916/2002) beskriver hela det mänskliga livet som en process. Människan söker hela 

tiden nya möjligheter med en ständig förnyelse i samspel mellan människan och hennes miljö. 

Människan anpassar sig men påverkar också omgivningen. I detta ligger att hon både 

påverkar sig själv och sin miljö. Vi involverar oss i världen aktivt och kan därmed inte vara 

skild från den. Dewey beskriver kunskapen i tre delar på följande sätt: För det första uppstår 

kunskap i en aktivitet där handlingen sker som en process mellan en stor mångfald av 

påverkan. För det andra så är kunskapen också relaterad till en specifik miljö och ett visst 

sammanhang, något som kan benämnas som att kunskapen är kontextuell. För det tredje så är 

kunskapen bara intressant för oss i den mån den spelar någon aktiv roll för våra liv, något som 

kan benämnas som att kunskapen behöver vara meningsfull. Dewey (1916/2002), som 

värnade om barns utbildning, menade att lärandet i skolan måste gå hand i hand med livet 

utanför och att det måste finnas en intim relation mellan kunskap och beteende. Påverkar inte 

kunskaperna man tillägnat sig personligheten vore det moraliskt meningslöst (Dewey, 

1916/2002). Att skolans kunskaper inte skall vara skilda från sammanhangen utanför skolan 

understryks för övrigt av nutida pedagogikforskare som Carlgren och Marton (2001). 

Det finns också en stark demokratisk idé i Deweys tankar som enkelt kan uttryckas med att alla i 

ett samhälle skall ha rätt till ett värdefullt liv. Den tradition av uppdelning som jag tidigare 

redogjort för är då ett hinder för ett demokratiskt samhälle. Som exempel här kan tas den 

uppdelning i samhällsklasser som bland annat har sin upprinnelse i att ju mindre kunskapen har 



 20 

att göra med kroppen desto högre status får den. Dewey (1916/2002) försöker i sin filosofi, med 

andra ord, göra upp med all slags dualism. Arendt (1978) har framhållit faran med att dela upp i 

tänkande respektive görande människor. I linje med detta anser Bergendal (1990) att detta i sin 

tur kan leda till en uppdelning i riktig kunskap, dvs. sådan kunskap som kan formuleras i ord, 

och sådant som inte ens kallas för kunskap. Därifrån är det inte långt till en situation där experter 

ges mandat att tänka och tvivla för andra. Istället poängterar Arendt (1978) att varje gång vi 

stöter på en svårighet så måste vi själva tänka och ta ställning. I diskussionen om praktisk 

yrkeskunskap konstaterar Gustavsson (2000) att utifrån Dewey så utgår kunskap från praktiken 

och återgår till denna praktik där reflektion och teoretiska studier ska bidra till att förändra 

existerande praktiker. Hammermans (1994) framhåller här att möjligheterna till konkreta, direkta 

erfarenheter också kan ge en möjlighet till en mer jämlik relation mellan lärare och elev.  

 

Detta avsnitt behandlar handlingsvana utifrån i första hand Deweys filosofi. Till denna vana 

vill jag även koppla ett antal aspekter som alla är väsentliga för utvecklandet av vana. 

Begreppen beskrivs under egna underrubriker och bidrar förhoppningsvis till en bättre 

förståelse av handlingsvana. Jag vill också betona att gränserna mellan dessa aspekter inte är 

absoluta och de skulle även kunna relateras till kunskapsvana och social vana.     

Lärande genom sinnena 
Är då inte kroppen, med alla sinnen representerade relevant i skapandet av kunskap och 

därigenom vana? Uppkomsten av fenomenologin är enligt Gustavsson (2000) ett steg i denna 

riktning. Grundtanken med fenomenologin var att fenomenen som de framträder i 

medvetandet, våra uppfattningar, är den säkra utgångspunkten för kunskap. En av 

förgrundsgestalterna här var Edmund Husserl. Maurice Merleau-Ponty kom sedan att utveckla 

tankar inom fenomenologin där kroppen ges såväl plats som betydelse när det gäller vårt sätt 

att se på kunskap. Han uttrycker att vi är våra kroppar något som står stick i stäv med att ha 

sin kropp. Jämför jag heter Stephan med jag är Stephan! Detta innebär att kroppen blir central 

i förståelsen av världen och upplevelser och erfarenheter blir föregångare till förståelse och 

analys. Merleau-Ponty menar också att det finns ett inre förhållande mellan tanken som 

kommer i uttryck via ordet genom kroppen. Kropp och medvetande står i en nära relation till 

varandra. Om Descartes benämnde människans existens med jag tänker, alltså är jag till så 

benämner Merleau-Ponty människans existens med jag kan, alltså är jag till. Kunskapen 

finns i den fysiska aktiviteten och i kroppens rörelser. Swartling Widerström (2005) menar att 

detta är en ändring från en materiell och objektiv förståelse av kroppen till en levd kropp, ett 



 21 

begrepp som utvecklats av Merleau-Ponty som med detta menar att det är som levd kropp 

som människan upplever sig själv och omvärlden och utan kroppen existerar inte ett jag. 

 

Enligt Descartes dualistiska synsätt uppfattas kroppen som objekt och medvetandet som 

subjekt. Utifrån Merleau-Ponty är kroppen både objekt och subjekt där vi både upplever och 

blir upplevda. Vi kan både vara objekt för oss själva och samtidigt reflektera över oss själva. 

Merleau-Ponty har här hjälpt till att vidga kunskapsbegreppet som inte varande bara en 

intellektuell angelägenhet, utan inrymmande hela människan med hela hennes kapacitet där 

även de kroppsliga förmågorna är inkluderade (Gustavsson, 2000). Öberg (2003) lyfter fram 

sinnenas användning i yrkesmässiga sammanhang. Vårdpersonal tycks använda luktsinnet i 

det praktiska arbetet både medvetet i form av praktisk kunskap som överförs med språkets 

hjälp men också i Polanyis tysta omedvetna bemärkelse. Detta handlar om att sjuksköterskor 

m.fl. i viss mån kan lukta sig till dvs. känna igen lukten på vissa bakterier. Denna lukt 

tillsammans med andra signaler kan kännas igen och göra att man snabbt kan konstatera vad 

det handlar om för infektion. Ett sår kan till exempel se bra ut men lukta illa och då kanske 

man måste omvärdera behandlingen och ett ångesttillstånd kan också kännas igen eftersom 

kroppen luktar på ett speciellt sätt vid stress. Öberg (2003) visar att intervjupersonerna själva 

har övat upp dessa färdigheter en gång men att de anser att det inte finns ett särskilt utvecklat 

språk för detta på laboratorier. Detta kan kopplas till Dewey som menade att distinktionen 

mellan kropp och själ grundlade föraktet för praktiskt arbete och pekar vidare på den sinnliga 

erfarenhetens betydelse för lärandet (Dewey,1916/2002). Detta poängterar både Rosseau och 

Comenius som också pekade på vikten av att barnen fick möta en autentisk miljö. Även Ellen 

Key kämpade för att verkligheten skulle vara utgångspunkten för lärande och kunskap, t ex 

övades matematik genom hantverk och trädgårdsarbete. Erfarenheterna i sin tur får vi genom 

undersökningsprocessen (Dahlgren och Szczepanski, 1997). Dewey (1916/2002) ansåg även 

att begreppsbildning underlättas genom konkreta erfarenheter. Dahlgren och Szczepanski 

(1997) menar dessutom att en närkontakt skapar möjlighet att förena teoretisk och praktisk 

erfarenhetsbaserad kunskap och då med upplevelsen som en central komponent något som 

också skapar många tillfällen till socialisation. Smith (1987) menar att en filosofi som grundar 

sig på en tvärvetenskaplig syn på verkligheten, är ett sätt att göra skolarbetet mer 

verklighetsnära. Detta gäller alla åldrar. Den främjar elevernas utveckling samtidigt som den 

bidrar med en förståelse av specifika ämnen. Carlson (1995) skriver att det fysiska 

engagemanget också sätter igång en mental aktivitet. Han beskriver detta som; ”From hands-

on to minds-on” eller fritt översatt, via görande till tänkande. Vidare anser Priest (1988) att 
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lära sig ute i en naturlig miljö kan vara ett sätt att lära sig de ekologiska processerna, en 

anledning att lära för att bevara de naturliga tillgångarna. Känsloladdade händelser och 

situationer som gör lärandet effektivare är något som även framförts av Christiansson (1995) 

som menar att det uppstår ett slags inre samtal som bidrar till underlättandet av lärandet. Ett 

sådant exempel är när museipedagogerna på Vasamuseet tar med sig skolklasser ner till en 

kopia av Vasas batteridäck där de, i skum belysning, bland båtsmanskistor och kanoner, målar 

upp en berättelse om livet till sjöss och låter eleverna knapra på torkad gädda för att dela 

vasabesättningens smakupplevelser. När eleverna lämnar museet är det säkert många som 

kommer att bära med sig kunskap, tankar, känslor och fantasier från besöket i minne 

(Christiansson, 1995). Sjömans studie, (2004) visar att de intervjuade är överens om att 

hantverk rör sig om kroppslig kunskap där man jobbar, tittar, känner och kommer fram till att 

nu är det bra, en tydlig känsla av att nu är det som det ska vara. Det handlar om en 

koordination mellan tanke och hand, man måste gripa för att begripa, en koppling mellan 

bilden av hur något ska bli och möjligheten att realisera den bilden med sina händer. Det sitter 

i händerna som en rutin i kroppen och kroppen minns vid återkomsten till samma situation, 

det är som med språk, man tror att man glömt men när man kommer tillbaka i den miljön så 

väcks det till liv igen. Det finns ej heller några moment som man inte kan bli bättre på. 

Intresse 
Vilken inverkan har intresset för utvecklandet av vanor? Dewey (1916/2002) pekar på 

intresset som avgörande för kunskapandet. Han pekar på att först då en verksamhet 

intresserar en människa får verksamheten en betydelse och mening. Lärande blir effektivt i 

takt med att området angår deltagaren där alltså intresset är avgörande. Följaktligen utgår 

intresset från att man är engagerad i ett sammanhang. Grunddragen i Deweys kunskapssyn 

är enligt Gustavsson (2000) att kunskap uppstår i själva handlingen i relation till miljön. 

De verksamheter och de kunskaper som hon utvecklar kan inte skiljas från sitt innehåll 

utan hör samman. Vi fungerar så att vi väljer ut och fokuserar på det vi har intresse av att 

veta. I och med detta blir kunskapen bunden till ett specifikt sammanhang, kunskapen är 

kontextuell. Kunskapandet är en process som hela tiden fortgår och efter hand avsätts 

dessa erfarenheter som kunskaper som vägs in i det fortsatta kunskapandet. En väsentlig 

del i detta är att tvivla. Vi skaffar oss olika vanor genom att tvivla och reflektera. Sedan 

krävs ytterliggare reflektion, något som grundar sig på den nyfikenhet som Dewey menar 

är naturlig för människan. Kunskapsprocessen är en rörelse utan slut, en ständig 

spiralrörelse. Intresse kan sedan odlas i ett sammanhang där det finns en grund att utgå från 



 23 

och Liedman (2001) menar att det också behövs en spänning genom det främmande. Han 

tar exemplet om barns intresse för katter och hundar i närområdet medan dinosaurier blir 

än mer fascinerande. Även inom idrottsområdet kan vi skönja Deweys tankar, där såväl 

intresse som reflektion har avgörande betydelse för utvecklandet av vana. På samma sätt 

som en vana måste utvecklas för att ett yrke ska kunna praktiseras på en kvalificerad nivå, 

så måste vana inom idrotter utvecklas för att framgångar ska kunna nås. Dweck (i 

Carlsson, 2005) menar att vår inställning avgör hur långt vi kommer att nå, där väldigt 

många lever i tron att intelligens, konstnärskap, idrottstalang och så vidare är fixerade, 

statiska egenskaper som vi i liten utsträckning kan påverka. Vi utgår från en statisk 

deterministisk syn på människan där vissa människor tilldelats egenskaper och andra inte. 

Hon berättar att en person som Edison långt ifrån var ett geni i skolan men när han kom in 

på forskarbanan tändes glödlampan och passionen och nyfikenheten drev honom vidare 

mot nya upptäckter. Dweck (i Carlsson, 2005) anser vidare att alla inte klarar allt men den 

person som tränar mycket kommer att bli bättre, jämfört med sig själv. Dweck (i Carlsson, 

2005) ser lärandet som en ständigt pågående process där det ibland går nedåt ett par 

trappsteg, men då lär man sig av det, och då kan det gå uppåt igen. Det är också viktigt att 

inte fokusera på yttre belöningar. De som når långt med vad de än må företa sig verkar, 

medvetet eller omedvetet ha en inställning där man är mastery-oriented till skillnad från 

goal-oriented. Ommundsen (i Carlsson, 2005) menar att en överdriven fokusering på yttre 

belöningar är negativt för prestationsförmågan och människor med den statiska synen på 

intelligens och talang ofta drivs av yttre mål medan de som är processinriktade vinner i 

längden. Inom barnpedagogiken menar Ommundsen (i Carlsson, 2005) att man tidigare 

velat berömma barnen jämnt och ständigt medan man idag menar att det inte är bra för 

deras personliga utveckling att för mycket blåsa upp deras ego som om man inte skulle 

behöva anstränga sig för att nå framgång. Ommundsen (i Carlsson, 2005) menar vidare att 

studier på idrottselever visar att det är själva inställningen som avgör hur mycket en person 

kommer att lära sig. I linje med detta pekar Sjöman (2004) på vikten av motivation där 

blockeringar kan hindra utvecklandet av en talang som egentligen finns där; släpper man 

blockeringarna så börjar händerna att fungera. Om detta sa en intervjuad att vi som barn 

har en mängd begåvningar eller intelligenser men att skolan och uppfostran sedan berövar 

oss de flesta av dem. Sjömans, (2004) studie visar att de studerade är överens om att vilja, 

envishet, nyfikenhet och motivation liksom att det ska vara roligt att hålla på är viktiga 

egenskaper för att lära sig hantverk. En hantverkare är en problemlösare som även måste 

kunna klara misslyckanden och mycket av detta tränas upp i lärprocessen. 
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När vi talar om kunskaper inom olika yrkesverksamheter så förbiser vi ofta aspekter som 

har att göra med personligheten. Vi glömmer eller negligerar, i någon mening, att vi är hela 

människor som har känslomässiga sidor. På vad sätt påverkas då vanan av personliga 

aspekter? Dewey (1936/2005) menar att kärlek till blommor kan vara den ursprungliga 

impulsen till att bygga bevattningskanaler vilket innebär att den personliga eller subjektiva 

aspekten av vana spelar roll. Den personliga aspekten blir på detta vis intimt kopplat till 

intresset, något som ytterligare stryker under problemen med alla uppdelningar, något som 

Dewey också vänder sig emot. Dewey menar också att människans önskningar och tankar 

har betydelse för att bryta ned gamla stelnade vanor och bereda väg för handlingar som 

förändrar omgivningen. Samtidigt så försvåras detta av att varje vana också skapar en 

omedveten förväntan som påverkar och präglar vårt synsätt, något som enligt Dewey 

(1936/2005) gör att man vill fortsätta på samma sätt som förut. När det gäller skolans värld 

så betonar Goodson (2003) att förlusten av lärarnas hjärtan och sinnen, deras hängivenhet 

och målinriktning, kan leda till en kollektiv minnesförlust i våra skolor – till en allt 

starkare känsla av att ha glömt hela mönster för professionellt beteende i läraryrket. Den 

yttersta konsekvensen skulle bli att undervisningen levereras som en teknisk produkt, 

frikopplad från omvårdnadsansvar, yrkesmässig målmedvetenhet och känslomässig 

tillhörighet och engagemang. Bly (i Goodson, 2005) har skrivit om problem som uppstår 

när äldre erfarna lärare känner sig besvikna och nedvärderade på grund av förändringar och 

nya reformer med konsekvenser som pension eller oengagerat fortsatt arbete som följd. 

Problemet med detta var att ingen kunde ta sig an ett mentorskap för de unga varför de 

vanor, de förråd av icke mätbar kunskap som tillägnats genom många års erfarenhet aldrig 

kom den nya generationens lärare till godo, något som kan beskrivas som kollektiv 

minnesförlust. Följden av detta blev en skola utan engagemang, intentioner eller riktning. 

Vidare anser Bly (i Goodson, 2005) att man måste skapa en balans mellan personliga, 

interna och externa förändringar och inte bortse från människors personliga engagemang i 

förhållande till förändring. 

 

Det framgår, enligt Goodson (2005), tydligt i lärares vittnesbörd hur sammansatt 

lärarprofessionaliteten är, liksom förnekandet och den fundamentala dövheten för denna 

komplexitet i själva andan hos många reform- och omstruktureringsåtgärder. En lärares 

professionalitet är mångsidig och inte slutgiltig; det finns ingen färdig modell. Det är vanor 

som skapats under många år där varje lärare har skapat en personlig professionalitet som 
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stämmer med hans eller hennes livshistoria, utbildning och kontext och framför allt 

personlighet. Del av professionaliteten lärs, byggs och bevaras i det dagliga arbetet i skolan.  

 

Vad är det då för kunskaper man behöver lära sig för att kunna klara sig bra i livet och vad är 

det som är långlivat och vad betyder livslångt lärande? Thullberg (2003) skriver att kunskaper 

är en färskvara, inte minst i dagens informations-och kunskapssamhälles hektiska tid, där det 

ständigt krävs nya kunskaper. Vilken är då den viktiga kunskap som eleverna behöver lära sig 

för livet och hur sker urvalet? Utifrån gymnasieskolans nya läroplan 1994 så pekar den på att 

lärande är en process hos den enskilde och lärande äger rum först när hon transformerat 

kunskap till egen insikt. Målen är genomgående högt satta och det förutsätter att eleverna är 

aktiva såväl i planering som i genomförande, inget mekaniskt pluggande utan ett kritiskt 

reflekterande. Läraren ska inte vara bunden till detaljerade kursplaner som bestämmer 

innehåll och eleverna ska ha frihet att påverka vad de ska lära sig. Skolan ska också ge 

eleverna möjlighet att få överblick och sammanhang. Eleverna skall få möjlighet att reflektera 

över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. Varje elev skulle också få stimulans att 

växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Skolan ska ge de 

bästa betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling och läroplanen 

pekar på de olika kunskapsformerna fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. De olika 

kunskapsformerna uppfattas samspela med varandra och ingen skulle ges överhöghet över de 

andra (jämför SOU 1992:94). Dessa de så kallade fyra F:n kan för övrigt relateras till de 

kunskapsformer som Aristoteles använder och som senare behandlas. Thullberg (2003) anser 

att målen för skolan är för högt ställda och intellektualiseringen av kunskapsbegreppet gått för 

långt där dagens gymnasieskola ska förbereda alla elever för vidare studier varav hälften 

förutsätts fortsätta med högskolestudier. Goodson (2005) menar att många aktuella 

skolreformer och förändringsteorier utgår från antagandet att förändringar och reformer gör 

saken bättre i skolan. Det speglar en övertygelse om att olika strategier för resultatgranskning 

framhålls, snarare än det personliga uppdraget och det engagemang som utgör lärarens känsla 

av kall och professionell inlevelse. I mycket få fall har förändringsteorier och skolreformer 

framfört individens utveckling och förändring som byggstenar i processen. Alexandersson 

(1996) hävdar att en arbetsorganisation som uppmuntrar ett kontinuerligt lärande framför 

kontroll och utkrävande av ansvar, är en förutsättning för att erfarenheter från vardagliga 

situationer skall omvandlas till kunskaper via lärprocesser. För ytterligare resonemang om 

problemen i att åsidosätta vanor inom andra yrkesområden, se Lönnroth (2003), (Goodson 

(2005), Green (i Goodson, 2005), Harper (i Goodson, 2005) och Newham (i Goodson, 2005) 
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Det har i Sverige sedan några årtionden förts en debatt om yrkeskunnande och 

praktikerkunnande. Arbetslivscentrum i Stockholm med Bo Göranzon som initiativtagare har 

drivit flera forskningsprojekt där yrkeskunnande studerats utifrån en kunskapsteoretisk 

utgångspunkt där bland annat datoranvändningens effekter i arbetslivet studerats. Mogensen 

(1994) skriver att man här diskuterat yrkeskunnande utifrån påståendekunskap eller teoretisk 

kunskap, färdighetskunskap eller praktisk kunskap och om förtrogenhetskunskap. Här menar 

Göranzon enligt Mogensen (1994) att förtrogenhetskunskapen tenderar att försvinna när man 

diskuterar kunskap vilket kan få till följd att yrkeskunskapen idag kan vittra sönder på grund 

av en teknifiering. Cederqvist (2003) menar att många företagsledningar under 90-talet trodde 

att datorns användning som kanal för information skulle lösa alla informationsproblem. 

Cederqvist (2003) beskriver vidare datorn som oerhört väl lämpad för att förmedla ord och 

information, så länge det rör sig om fakta, upplysningar etc. dvs. allt som inte kräver mer än 

envägskommunikation, men det räcker naturligtvis inte när man vill förmedla ett budskap och 

få förståelse för det.   

  
Detta avsnitt har handlat om handlingsvana utifrån Deweys filosofi. Dewey ser vanan som 

en förmåga, en konst, som utvecklats utifrån tidigare erfarenheter. Handlingsvana behöver 

dock aktualiseras hela tiden och diskuteras utifrån olika perspektiv i relation till olika 

sammanhang inbegripande såväl historiska som framåtblickande aspekter, globala som 

lokala. Aspekter och begrepp som tagits upp och kan kopplas till handlingsvana är 

reflektion, lärande genom sinnena och intresse. Dessa aspekter kan också ses som aktiva 

vanor som omfattar tanke, uppfinningsrikedom och initiativ för att gå vidare med andra 

uppgifter. Även tänkandet måste, enligt Dewey, vara ett element i den vardagliga vanan, 

och inte något som sker isolerat från omgivningens skeenden. Det väsentliga hos 

handlingsvana, utifrån Dewey, är att handla, att skaffa sig egna erfarenheter, reflektera 

över dessa, något som då leder till nya handlingsvanor. Handlingsvana kommer att 

användas som analysverktyg senare i arbetet liksom även begreppen reflektion och 

intresse. 
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Kunskapsvana-tankemässig vana 
Detta avsnitt har fokus på kunskapsvana-tankemässig vana (fortsättningsvis kunskapsvana) 

och ska ses som en allmänfilosofisk bakgrund till tänkandet om vanor och olika 

kunskapsformer. Dessutom behandlas kunskapsrelaterade begrepp och aspekter av 

kunskapsvana. Utgångspunkten är vana utifrån den grekiske filosofen Aristoteles sätt att 

tänka, men också utifrån andra tänkare som kan sägas ha inspirerats av Aristoteles, varav en 

del benämns som nyaristoteliker. Aristoteles menar enligt Gustavsson (2000) att det goda 

handlandet är något som förvärvas genom goda vanor. Karaktären utmärks av en hållning 

(hexis)som formas genom ett aktivt utövande. Enligt Warkander (2004) använder Aristoteles 

hexis för att beskriva relationen mellan en idé och konsekvenserna denna idé får i form av en 

handling. Hexis översattes sedan till habitus som i svenska språket kan översättas till vana 

(Warkander, 2004). Aristoteles hexis kan således förstås som relationen mellan en tanke och 

den handling som följer av tanken. På det mer abstrakta planet så handlar detta om gott och 

ont där hexis betyder både kunskap och moral och där strävan enligt Aristoteles är ett gott 

handlande för människors bästa. Hur ska då det goda kunna göras och hur kan man veta vad 

som är ett gott handlande? Gustavsson (2000) skriver att Aristoteles menar att detta är svårt 

och därför både sällsynt, berömvärt och skönt. Det goda kan endast göras i relation till rätt 

person, i lämplig utsträckning, vid rätt tidpunkt, med ett riktigt syfte och på ett lämpligt sätt. 

Detta är enligt Gustavsson (2000) en formulering som fångar innebörden i det som Aristoteles 

benämner som fronesis och som är hämtat ur Den Nichomakiska etiken av Aristoteles. 

Fronesis kan bara förvärvas genom vanor, och då goda sådana. Ett praktiskt handlande måste 

enligt Aristoteles paras med förnuft och etisk hållning och förutsätter därför både tänkande 

och karaktär. Aristoteles gör en egen beskrivning av förmågan av fronesis enligt följande: 

 
I fråga om handlingar och lämpliga medel ges det ingen fast punkt, lika lite som i hälsofrågor. Då det 
allmänna resonemanget är av denna art, så gäller bristen på exakthet i ännu högre grad resonemanget om de 
enskilda fallen. Ty de bemästras varken med någon särskild teknik eller några givna direktiv, utan de 
handlande personerna måste varje gång själva se efter vad som lämpar sig för tillfället, i likhet med vad som 
är fallet inom läkekonsten och navigationskonsten (Gustavsson, 2000, s189)  
 

För att tydliggöra skillnaden mellan Aristoteles respektive Platons antaganden om 

verkligheten så använder jag mig av Kroksmarks (2003) tolkning av en berömd målning av 

Rafael. Denna målning har fångat Platons och Aristoteles olika personligheter där Platons 

hand pekar mot idévärlden medan Aristoteles vänder sin handflata mot marken, den konkreta 

verkligheten; den högtsvävande idealisten versus den jordbundne realisten. I denna bild 

uppstår, enligt Kroksmark (2003), en skillnad i hur de ser på kunskap där Aristoteles tar 
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avstånd från Platons tankar om att vi skulle ha medfödda idéer och istället hävdar att vi kan 

förstå och förklara världen genom våra sinnesintryck av densamma och som bearbetas av vårt 

abstrakta tänkande.  

 

Gustavsson (2000) menar att förutsättningarna för synen på kunskap blir annorlunda om vi tar 

Aristoteles kunskapsformer som utgångspunkt i vårt sätt att se på kunskap. Gustavsson menar 

också att kunskap delvis är beroende av i vilken tid men också i vilket samhälle diskussionen 

utgår ifrån. Här kan vi fråga oss hur samhället såg ut under antiken och vilka personer som då 

dominerade tänkandet? Vi kan sannolikt utgå från att de filosofer som kommit att påverka vårt 

sätt att tänka var män från det högre samhällskiktet. Sättet att tänka emanerar alltså inte från hur 

kvinnor och kroppsarbetande män tänkte utifrån deras erfarenheter.  

Olika former av kunskap 
Enligt Gustavsson (2000) kan Aristoteles sätt att se på kunskap vara en utgångspunkt som kan 

medverka till andra sätt att förstå världen genom att visa att det finns fler dimensioner av 

kunskap. Dessa typer av kunskap påverkar utvecklandet av olika vanor. För att förstå hur 

dessa kunskaper inverkar på vilka vanor som utvecklas kommer jag här att redogöra för 

Aristoteles indelning av kunskaper i olika former, episteme, techne och fronesis. Dessa kan 

också betraktas som vanor med olika inriktningar. Episteme kan sägas vara den vetenskapliga 

kunskapen, vetande. Techne kan beskrivas som kunskap i det praktiska handlandet, kunnande, 

medan fronesis kan uttryckas som en etisk politisk kunskap, klokskap, att ta bästa möjliga 

beslut och göra de bästa möjliga ställningstaganden i olika situationer, för människans goda. 

Dessa kunskapsformer kommer att användas som verktyg/redskap i analysen av berättelserna. 

Episteme 
Gustavsson (2000) menar att olika vetenskapsområden under olika tider haft olika ställning 

och beroende på status har viss vetenskap under en viss tid beskrivit hela verkligheten utifrån 

den egna vetenskapens forskningsresultat, något som kan ses som en reduktion av kunskap. 

Här kan vi enligt Gustavsson (2000) se spår av Descartes dualism, alltså en markant skillnad 

mellan forskare och den verklighet som studeras där subjektet är skilt från objektet. Ett 

exempel som det tvistas om är i vilken utsträckning resultat från biologisk forskning på djur 

kan överföras på människor. Detta sätt att gå till väga på är att dra slutsatser från en sak till en 

annan, från en nivå till en annan nivå gällande människan, samhället eller naturen. Kan det 

vara så att den vetenskapliga kunskapen, episteme, inte räcker för att förstå världen? Är inte 
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resultaten sprungna utifrån ett reduktionistiskt perspektiv? Vad får en kunskapsform som 

denna för konsekvenser för utvecklandet av vanor? 

 

Bergendal (2003) hävdar att vetenskapens monopol på högre utbildning innebär en utslagning 

och tillbakapressning av praktisk kunskap i samhället som är förödande för enskilda 

människor lika väl som för samhället självt. Bergendal (2003) menar vidare att den 

formaliserade kunskapen formad av en verbal beskrivning alltid är reducerad, förenklad och 

gör anspråk på universell giltighet och är därmed obunden av ansvarighet inför världen som 

den är här och nu. Dels för att den som beskriver aldrig fångar hela verkligheten men också 

för att det beror på hur lyssnaren uppfattar det sagda och kan sätta det i sitt sammanhang. 

Praktisk kunskap är däremot moralisk, situationsbunden och bestäms av ansvarigheten inför 

den aktuella situationen. En vetenskaplig strävan efter säkerhet och allmängiltighet står därför 

i oförenlig motsats till livets oberäknelighet och risk som är den praktiska kunskapens 

förutsättning (Bergendal, 2003). Jansson (2003) som studerat piloter i flygvapnet menar att 

tendensen i det moderna samhällslivet är att den erfarenhetsbaserade och sinnligt 

mångfacetterade förtrogenhetskunskapen tonas ned till förmån för ett ökat beroende av 

abstrakt, teoretisk kunskap och ett ensidigt premierande av teoretisk kompetens samtidigt som 

det sker en ökande medvetenhet om att det snarare är kombinationen av teoretisk och praktisk 

kompetens som bör prioriteras. En granskning av så skilda yrken som läkarens och bondens 

skulle visa samma principiella process. Jansson (2003) menar vidare att skapande av större 

utrymme för sinnlighet och förtrogenhetsbaserad kunskap knappast vore en återgång till en 

teknologiskt primitiv tidsålder utan snarare en utveckling av vår samlade professionella 

kompetens. Avsnittet om kunskapsformen episteme, pekar på att det i vår kultur finns en 

reduktionistisk falsk uppdelning, och åtskillnad, mellan teoretisk och praktisk kunskap, där 

teoretisk kunskap underförstått har ett högre värde. I nästa avsnitt går jag in på Aristoteles 

andra kunskapsform techne som fokuserar på den praktiska kunskapen.  

Techne 
Utifrån en vid utgångspunkt handlar techne enligt Gustavsson (2000) om att kunskapen är 

sprungen ur praktiska verksamheter och handlingar. Förutsättningen är här människans 

handlingar och reflektionen över dessa, som sedan kan leda till nya handlingar. Här hittar man 

beteckningar som tyst kunskap, reflekterande kunskap, situerad kunskap, erfarenhetsbaserad 

kunskap mm. Molander (2003) vill kontrastera den teoretiska kunskapstraditionen mot 

praktiska kunskapstraditioner, där kunskap är något man lever i, något som lever vidare från 
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en uppgift till ett fullgörande av uppgiften där kunnande är en form av uppmärksamhet 

inklusive uppmärksamhet på vad som är gott för människor i deras levande. För Molander 

(2003) är uppmärksamhet alltså ett nyckelbegrepp som fångar ett viktigt kunnande. Han 

skriver om bilden av att öppna våra sinnen och vikten av att träna våra sinnen inom ramen för 

olika mänskliga verksamheter, att träna sina uppmärksamheter – så att man blir närvarande i 

verkligheten. Det viktigaste är kanske inte imitationen utan att lära sig lyssna-och-göra 

uppmärksamt och det handlar om ett komplext spel av uppmärksamheter, förankrade i 

handlingar. Molander (1996) markerar detta genom att peka på kunskap i handling, något som 

kan beskrivas som att lära sig uppmärksamhet och att lära sig lära: 

 
Kunskap i handling blir grundläggande och en mångfald sätt att gå vidare i kunskapsbildning blir 
synliga, däribland många praktikgrundande. Verkligheten ses då inte längre som ett ”objekt” som kan 
delas upp, istället ses den som ett landskap som vi är en del av och som vi möter på olika sätt  
beroende på hur vi tar oss fram (Molander, 1996, s.271). 
 

Ett annat sätt att uttrycka detta är med Gilbert Ryles knowing that i kontrast till knowing how 

där formen knowing också stryker under den aktiva aspekten av kunskapsformen, något som 

även Michael Polanyi tydliggjort genom att använda knowing istället för knowledge 

(Molander, 1996). Schön (i Mogensen, 1994) pekar också på den kunskapshierarki som tycks 

råda framför allt inom yrkesutbildningar knutna till universitet och högskolor där 

grundforskningen har högst status medan färdigheter för dagligt bruk har lägst värde. Dessa 

professionsutbildningar får allt mindre stöd från den forskning som bedrivs och Schön är 

kritisk till att kunskap i professionella utbildningars kursplaner ofta framställs som vetenskap 

tillämpad på praktik. Att dela upp kunskapen och framför allt ställa teoretiskt mot praktiskt, 

bygger alltså på en lång tradition i det västerländska tänkandet. Detta har förstås sitt 

berättigande då man vill analysera kunskap, eller om man som Gustavsson (2004) vill gå 

djupare in i filosofiska frågor om kunskap, för att visa vad kunskap kan vara, hur den kan 

utvecklas och vilken betydelse den har i samhället. Sjöman, (2004) menar att inom nyare 

kunskapsteori visar det sig, det som det sunda förnuftet säger oss, nämligen att all kunskap 

hänger samman. Grunden för lärande är, inte minst inom hantverksyrken, att utöva det, att 

praktisera. Men detta gäller ju även det som vi betraktar som teoretiskt. Sjöman, (2004) menar 

att det i hennes studie av en båtbyggarlinje tydligt framgår att, medan utövandet av hantverk 

utvecklar praktisk kunskap så sammanvävs detta med teoretisk kunskap, och då både som 

tillämpning av sådan, och därför att man behöver söka redan befintlig kunskap i sin 

lärandeprocess. Det verkar också vara så att utövande av hantverk på något sätt gör det lättare 

för personen att ta till sig sådan kunskap som anses vara teoretisk. Förmodligen beror detta på 
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att man tränat upp olika förmågor och stimulerat tankeprocesser. Hantverkaren får så 

småningom en bank av erfarenheter som han eller hon går tillbaka till i nya situationer men 

som också kan användas av andra genom att den förs vidare verbalt eller i text. Den upplevs 

då som teoretisk kunskap och motsvarar den ackumulerade kunskap som finns inom varje 

hantverk.  

 

De sociala aspekterna verkar enligt Sjöman, (2004) vara oskiljaktiga från lärandet av hantverk 

och lärandet av hantverk och personlig utveckling går hand i hand på ett närmast oundvikligt 

sätt. Värdet i att lära sig hantverk verkar enligt Sjöman, (2004) till stor del ligga i att träna upp 

förmågor, utveckla sitt omdöme och överhuvudtaget lära sig sådant som man kan ha nytta av i 

livet som helhet och ord som självförtroende, tillit, initiativförmåga, drivkraft, identitet 

återkommer i intervjuerna om vad hantverk kan tillföra en människa. Det största hindret 

verkar enligt Sjöman, (2004) vara att det tar mycket tid att lära sig. Hon säger vidare att varje 

människa själv måste inhämta kunskap, antingen från skrivna källor, eller från erfarna 

personer, lagra dem i minnet och kroppen, och praktisera och utöva den till dess att den blivit 

ens egen. Ett begrepp som kommit att figurera mycket just i samband med yrkeskunnande är 

det i nuläget diffusa begreppet tyst kunskap. Av den orsaken går jag särskilt in på detta i nästa 

avsnitt. 

Tyst kunskap 
Begrepp kan bli förstådda på olika sätt och enligt Johannesen (1999) sägs begreppen vara 

forskarens viktigaste verktyg. Det tas förgivet att läsaren har en klar föreställning om vad ett 

begrepp är och allt sedan Sokrates fråga: Vad är kunskap? i dialogen Theaitetos, har detta 

betraktas som en fundamental förutsättning för all seriös intellektuell verksamhet, och alla 

begrepp som gör anspråk på vetenskaplig eller filosofisk legitimitet måste kunna artikuleras 

via en definition. Redan Wittgenstein uttryckte en mening om tyst kunskap i uttrycket Vad 

man icke kan tala om, därom måste man tiga och Polanyi anslöt sig också till denna syn där 

kunskapen kan fungera tyst – We can know more than we can tell (Jernström, 2000). Enligt 

Jernström (2000) har begreppet tyst kunskap sedan 80-talet varit ett nyckelbegrepp i Sverige 

när det gäller diskussioner om yrkeskunskapers natur. Göranzon (i Jernström, 2000) lyfter 

fram den tysta kunskapen inom datautvecklingen och Johannesen (i Jernström, 2000) pekar på 

att den tysta kunskapen spelar en viktigare roll än den formulerade kunskapen särskilt 

beträffande yrkeskunskap och estetisk kunskap. Vad tyst kunskap är har funnits olika 

uppfattningar om och Molander (1996) pekar på tyst kunskap som ett förhållningssätt där 
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kunskapen kopplas till arbete snarare än ett särskilt kunskapsinnehåll. Janik (i Jernström, 

2000) menar att den tysta kunskapen främst sitter i kroppen i motsats till kunskap i huvudet 

och lärs genom att göra och inte via studier. Holm (i Jernström, 2000) pekar på att praktikerns 

tysta kunskap innefattar klokhet, kunnighet, färdighet och sunt förnuft. Enligt Tøsse (i 

Jernström, 2000) är tyst kunskap att vara förtrolig med handlingar utan att kunna säga hur 

eller varför och ger exempel från båtbyggare, fotografer och musiker som alla behöver ett 

handlag, känsla för och i det de gör. Enligt Janik (2003) kan metaforer användas för att 

beskriva detta till synes obeskrivliga där följande uttryck kan ses som exempel (metaforen 

kursiverad): Att ha känsla för verktyget, att ha handlag för instrumentet, en rund smak av vin, 

en aha-upplevelse, spegla oss i naturen. Janik (2003) menar att den här typen av metaforer 

kan möjliggöra för oss att artikulera tyst kunskap, uttrycka färdigheter och yrkeskunskaper, en 

möjlighet att överföra meningen av ett ord från en sak till en annan genom en delvis likhet 

och därmed utan tvekan vår mest värdefulla lingvistiska källa till att hantera det nya och 

okända. Samtidigt anser Janik (2003) att det i litteraturen finns en enorm brist på diskussion 

om metaforer relaterade till tyst kunskap. Att den praktiska kunskapen skulle vara tyst, dvs. 

inte kunna överföras verbalt visar sig knappast vara sant. Däremot kan denna överföring bara 

ske på en nivå av information. Den måste sedan omsättas av den lärande själv, genom att 

praktisera hantverket för att den ska bli internaliserad kunskap som alltså går att utöva. 

Lauvås & Handal (2001) har myntat begreppet införstådd kunskap istället för tyst kunskap där 

det rör sig om kunskap som vi har ett så nära förhållande till att vi knappast är medvetna om 

den. Förhållandet att kunskapen är kroppslig och sensorisk är något som Carlgren (i Lauvås & 

Handal, 2001) menar är kunskap som har blivit en del av kroppen och inte bara den del av 

kroppen som är knuten till intellektuell verksamhet. Men är då inte all kunskap sådan, och 

därmed i denna mening praktisk? Hur lär man sig exempelvis att bli en god forskare? Det 

finns enligt Jernström (2000) föreställningar om att tyst kunskap uppkommit genom 

erfarenhet eller genom mästar-lärlingförhållande och Sjögren (i Jernström, 2000) menar att 

tyst kunskap skapas i utförandet, i personlig kontakt med en erfaren kännare i praktiken, 

förhållandet mellan mästare och lärling, något som skall avhandlas i nästa avsnitt.   

Mästarlära 
Mästarlära representerar enligt Nielsen & Kvale (2003) olika former av lärande som har det 

gemensamma draget att lärande kan ske utan direkt formell verbal undervisning. Mästarlära 

bygger inte på en åtskillnad mellan lärande och användandet av det lärda, och lärandet sker i 

det sammanhang där det lärda skall användas. Lärandet sker också i en social praxis som är 
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betingat av lärlingens deltagande. Mästarlära kan ses som lärande genom handling och man 

kan mer specifikt tala om lärande genom observation, imitation och identifikation. Dessutom 

tillkommer lärande genom träning, vägledning och uppsikt liksom lärande via fallstudier, 

exempel och berättelser. Lärprocessen påverkas också av hur förhållanden ser ut och där är 

det viktigt att strukturerna är öppna i praxisgemenskapen. Något som främjar observation av 

och deltagande i former för problemlösning. Även om språket inte används som 

undervisningsredskap så är språkets roll kontroversiell. En ståndpunkt är att språk och 

berättelser som inslag i praktiskt deltagande är avgörande för mästarlära. Berättelserna talar 

om vad man gör i olika situationer. Lärlingen lär sig enligt Orr (i Nielsen & Kvale, 2003) om 

praxisgemenskaper genom att lyssna till de som berättar men också genom att återberätta 

dem. Schön (i Nielsen & Kvale, 2003) menar att språket är centralt för de reflekterande 

yrkesutövarna där vägledarnas kommentarer till de studerandes praktik bidrar med att 

utveckla de studerandes reflektion – i– handling. Att bruka språket är alltså inte prioriterat 

utan en försvarlig del av färdigheter, kunskaper och värden som en lärling tillägnar sig, förs 

vidare utan att vara specificerade verbalt, något som också kopplas tillbaka till begreppet tyst 

kunskap. Genom att följa och se mästaren kan lärlingen komma åt yrkets implicita kunskap. 

Utifrån denna ståndpunkt är språkets roll underordnad enligt Nielsen & Kvale (2003). Något 

som Bourdieu beskriver som en av aspekterna hos tystnadens pedagogik. Nielsen & Kvale 

(2003) berättar i detta sammanhang om en bilmekaniker på Nordjylland som var berömd för 

två saker, nämligen att hans lärlingar blev de bästa bilmekanikerna i området och att han 

nästan aldrig sa något till dem. 

 

Det finns enligt Jernström (2000) en lång tradition i Sverige beträffande att organisera 

produktionen i samhället. I denna organisation och tradition, som innebar någon slags 

organiserad gemenskap, är skråväsendet viktigt. Skråväsendet handlar om sammanslutningar 

av alla hantverkare inom ett yrke. Detta förekommer enligt Nielsen och Kvale (1999) inom 

många professioner även utanför det som i allmänhet förknippas med hantverk såsom 

arkitekter, försäljare, terapeuter, musiker, vårdyrken och idrottsliga yrken m.fl. Även 

pedagoger av olika slag befinner sig i lärlingssituationer under utbildningstiden som deltagare 

i en praktik med handledare vid sin sida. Denna form av lärande situation (mästarlära, 

lärlingssystem, apprenticeship) förekommer enligt Jernström (2000) också inom många olika 

kulturer. Forskare har också infört begreppet ”cognitive apprenticeship”, något som enligt 

Carlgren (i Jernström, 2000) även kan gälla för arbetet i formella utbildningssituationer och 

som pekar på att lärlingssystemet ofta handlat om underkastelse där man egentligen inte 
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kunnat ifrågasätta något förrän man tagit in mästarens tysta kunskap. Jernströms resultat 

(2000) visar istället på att det handlar om en lärprocess som både mästare och lärling tar 

ansvar för i vilken båda tillåts växa. Deras syn på lärande färgar också av sig på vilka 

strategier som blir aktuella. Det kan visa sig i att mästaren är flexibel och lyhörd i sina 

strategier och hur han/hon uttrycker sin syn. Mästaren är således inte rigid utan visar 

flexibilitet och korrigerar när lärlingen reagerar på ett visst sätt. Jernström (2003) visar i sin 

avhandling att hela lärandeprocessen karaktäriseras av framträdande olikheter som lärlingen 

måste skapa sig en beredskap att möta. Mästaren i sin tur måste skapa en grund för att 

lärlingen ska lyckas hantera dessa olikheter som i grunden handlar om ett samspel mellan 

mästare och lärling. 

 

Nielsen & Kvale (2003) skriver att mästarlära idag florerar i alla möjliga sammanhang så fort 

det handlar om former för lärande som sker utanför skolor, och de menar att fenomenet 

förtjänar pedagogisk uppmärksamhet. De beskriver vidare de olika uppfattningar som råder 

om mästarlära, allt ifrån att mästarlära beskrivs som den traditionella läran inom 

hantverksyrken, till att mästarlära används som en allmän metafor där en novis lär av en mer 

erfaren person inom ett område. Ofta avses här ungefär samma betydelse som i ett 

traditionellt förmedlingsbaserat förhållande mellan lärare och elev. Dock menar de att 

beteckningen mästarlära bör reserveras för lärande genom deltagande i en praxisgemenskap, 

med ömsesidiga förpliktelser såväl för mästare som för lärling i en specifik social struktur 

över en längre tidsperiod. Lave och Wengers (i Nielsen & Kvale, 2003) har i sin teori utvidgat 

mästarlära till en praxisgemenskap och lägger därmed ytterligare en dimension till förståelsen 

av mästarlära. Mästarlära blir utifrån praxisgemenskap en ny innebörd av lärande i en social 

praxis där lärande sker som en transformerande aspekt av vardagslivet. Utifrån en 

personfixerad infallsvinkel fokuseras förhållandet mellan mästare och lärling där mästaren i 

sin praktik reflekterar och gör yrkets tänkande synligt för lärlingen och mästaren kan tjäna 

som förebild genom att synliggöra de uppgifter som skall läras och som källa för 

identifikation. Lärande är inte bara imitation utan grundas på mästarens förhållningssätt till 

det yrke som skall läras. En annan ståndpunkt är att det är lärlingens deltagande i 

praxisgemenskapen som är den avgörande faktorn, en uppfattning om kunskap och lärande 

som relationell där praxisgemenskapens verksamheter förhandlas fram av alla inblandade 

genom såväl engagemang som dilemman. Nielsen & Kvale (2003) pekar också på vikten av 

att undvika en polarisering mellan ett lärande som är centrerat kring en mästare och ett 

lärande kopplat till praxisgemenskap. De menar att praxisgemenskap består av mänskliga 
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relationer, både samarbete och konflikt och inte nödvändigtvis en harmonisk gemenskap. 

Lärande sker ej heller endast i praxisgemenskaper utan kommer att vara kopplat till en mängd 

andra sammanhang och miljöer. Praxisgemenskapen är också en del av ett större sammanhang 

såsom intresseorganisationer, marknader och politiska förhållanden.  

Sjöman (2004) pekar på att lärarna, på den båtbyggarlinje hon studerat, finns till hands för att 

svara på frågor, stödjer när det behövs, men ger endast förslag på hur något kan göras, inga 

rätta svar. De tar avstånd från en traditionell lärarroll där man ska lära ut saker och menar att 

det inte går att föra över kunskap. Det handlar snarare att skapa förutsättningar för individen 

att upptäcka kunskap i hantverket. Lärarna menar också att hantverket är konkret, något som 

kräver handling och som är fyllt av motstånd. På så sätt handlar lärprocessen om att finna 

mod att komma igång, hitta sin initiativförmåga och få kraft att komma vidare. I lärprocessen 

ligger tonvikten alltså på individens eget sökande efter kunskap. Samtidigt så menar lärarna 

att det finns en problematik här eftersom det finns erfarenhetsmässig kunskap i hantverket och 

lärarna hjälper ibland till när något håller på att gå snett. Lärarna lär sig också själva under 

kursen genom att man diskuterar och tillsammans kanske kommer på nya sätt att göra saker 

på (Sjöman, 2004). 

 

Nielsen & Kvale (2003) skriver vidare om hur mästarlära har kritiserats skarpt som gammal 

och auktoritär och mästarlära har demoniserats, bland annat av den antiauktoritära 

pedagogiken. Den motsatta tendensen finns också där mästarlära romantiseras som ett led i en 

medeltidsnostalgi med längtan bort från massproduktion och massundervisning till det lilla 

närsamhällets närhet och förhållandet mellan mästare och lärling i kombination med den 

kreativitet som man tror ligger i mästarlära inom konsten. Som Nielsen & Kvale (2003) 

nämner så har mästarlära kritiserats för att främja ett mekaniskt reproduktivt lärande utan 

självständig kritisk reflektion samtidigt som de konsertpianister och nobelpristagare som fått 

sin träning inom mästarlära knappast kan ha lärt sig bara mekaniskt reproduktivt eller utan 

kritisk reflektion. Här bör man enligt Nielsen & Kvale (2003) notera att mästarlära 

traditionellt inte bara handlade om att följa en mästare utan lärandet skedde i många 

sammanhang. I hantverksyrkena förr så ingick det att gesällerna efter gesällprovet reste runt, 

gärna i andra länder, för att arbeta för andra mästare i yrket för att med nya impulser komma 

tillbaka till den lokala yrkesmiljön, något som för övrigt fortfarande förekommer (jag träffade 

på en tysk gesäll för ett år sedan som var ute på sin gesällresa, en resa, som handlade om att 

skaffa sig mer erfarenheter från olika miljöer, och där betalningen var fritt vivre). Vad gäller 

musiken så är det vanligt att man går i lära hos flera mästare för att utifrån olika impulser 
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skapa en egen stil. Mästarlära kritiseras ofta som en okritisk lärandeform men detta kan enligt 

Nielsen & Kvale (2003) bero på en uppfattning om att kritisk hållning är något som lärs 

genom verbal undervisning och diskussion. I studier av nobelpristagares lärande påvisas gång 

på gång att vetenskapligt förhållningssätt endast i begränsad omfattning förvärvas genom 

böcker eller direkt förmedling. Det vetenskapliga förhållningssättet förvärvas snarare indirekt 

och långsamt i den dagliga forskningspraktiken i nära personlig interaktion med mer erfarna 

forskare. Avslutningsvis menar Nielsen & Kvale (2003) att mästarlära som en alternativ 

lärandeform kan bidra med nya perspektiv på lärandet i skolan och ett ifrågasättande av några 

av de förutsättningar på vilka det förhärskande utbildningstänkandet vilar. Att överge den 

teoretiska förutsättning som finns i mycken utbildningsforskning, nämligen att lärande beror 

av undervisning, kan öppna för utforskning av andra möjliga källor till lärande i den lärandes 

miljö. Det finns flera exempel på mästare som arbetar som handledare och som berättar att 

lärlingar kommit till dem och säger att de plötsligt kan förstå geometri eller matematik efter 

att de fått räkna ut något konkret, till exempel ytan på ett segel. Detta trots att de tidigare har 

haft svårt att tillgodogöra sig denna kunskap i skolan.  

 

För att den praktiska kunskapen inte bara ska bli en teknik som utförs rutinmässigt krävs 

reflektion. Men sker reflektionen i samband med en handling eller efter? Här kommer vi åter 

igen in på begreppet tyst kunskap som bland annat utvecklas av Polanyi och ofta definieras som 

det som vi bara gör men har svårt för att beskriva varför vi gör det och på vilket sätt det går till. 

Gustavsson (2000) menar att Techne i detta sammanhang inte bara är görandet utan kravet på 

reflektion är intimt kopplat till aktiviteten. Man måste också kunna redogöra för vad man har 

gjort och förstå det man gör. Man tänker medan man gör, tänkandet och görandet är alltså intimt 

förknippat med varandra, något som beskrivs av Schön (i Molander, 1996). Utifrån denna 

beskrivning av kunskap utifrån Aristoteles begrepp techne kan man fråga sig var etiken och 

moralen kommer in och dess samband med kunskap. Detta leder in på Aristoteles tredje 

kunskapsform fronesis som bara inledningsvis berörts.  

Fronesis 
De kunskapsformer som tidigare behandlats är episteme och techne som kan benämnas som 

vetande och kunnande. Dock kan vissa utsvävningar mot fronesis ha skett vilket skulle kunna 

förklaras med att det i praktiken inte finns några skiljelinjer emellan dessa former. De tre 

kunskapsformerna bör snarare ses som utgångspunkter för en djupare eller vidare förståelse av 

fältet. Enligt Gustavsson (2000) skilde dock Aristoteles på två olika slags handlingar, en som är 
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knuten till tillverkning och produktion, techne, och en annan som är kopplad till människans 

etiska och politiska liv, fronesis. Det som skiljer är att kunskapsformen fronesis innefattar värden 

och normer som en del i kunskapen. Aristoteles menade att det behövs en etisk reflektion 

eftersom det inte finns bara det goda. Kunskapen i detta hämtas i olika erfarenheter i människans 

liv. Aristoteles menade att människan strävar efter ett gott liv, ett välbefinnande med innebörden 

att kunna förverkliga de inneboende möjligheter livet och samhället innehåller. Han menade 

också att denna kunskapsform behövde praktiseras på samma sätt som att kunnighet i gitarrspel 

kräver att man måste spela gitarr.  

 

En person som kommit att utveckla tänkandet kring kunskap utifrån Aristoteles är Martha 

Nussbaum (2000) som beskriver fronesis som den kunskap som för närvarande behövs, alltså 

i den specifika situationen som råder medan episteme kan ses som kunskap om det allmänna. 

Den som är erfaren förstår när han/hon skall följa regelboken och när avsteg ska göras från 

den och det finns inte något generellt svar, urskillningen finns i förnimmelsen. Hon tar 

exempel från juridiken där domare inte bara kan följa lagtexten utan behöver använda hela sin 

samlade erfarenhet som utgångspunkt vid bedömningar. Hon tar också den erfarne skepparen 

som exempel, där det finns många sätt att få ett fartyg att förlisa på, men få sätt att styra det 

väl. Hon refererar också till Aristoteles som säger att det ena är lätt och det andra svårt, lätt att 

missa målet men svårt att träffa det. Kopplat till fronesis så menar Sjöman (2004) att 

omdömet tränas upp i hantverk och hantverkaren ställs hela tiden inför olika avgöranden och 

val som måste vägas mot varandra för att komma fram till det för just den situationen bästa 

alternativet. I ett vidare sammanhang menar Sjöman att det goda omdömet som tränats upp 

också kan användas i andra situationer i livet som människan ställs inför och förbättra 

möjligheten till ett etiskt handlande. Mogensen (1994) skriver om Polanyi som skiljer mellan 

elementär och kvalificerad praktisk kunskap där den elementära ger förmåga att lösa uppgifter 

rutinmässigt i en förutsägbar miljö medan kvalificerad praktisk kunskap är starkt 

situationsbunden utan på förhand givna riktlinjer. Gustavsson (2000) menar här att personer 

som ska handla, själva måste ta beslut och göra detta varje gång utifrån vad som är lämpligt 

just då, i just det sammanhanget där det handlar om att ha ett gott omdöme. Att handla vid rätt 

tidpunkt, att avpassa, är något som kräver att man kan bedöma och göra överväganden utifrån 

en mängd perspektiv, något som alltså också kräver erfarenhet från liknande situationer eller 

upplevelser. Nussbaum (2000) hänvisar till Sokrates dialog som i dialogen ifrågasätter 

förutsättningarna och därigenom bidrar till att de etiska och politiska dimensionerna blir 

representerade. Hon hävdar att Aristoteles kommit att bli alltför ensidigt tolkad med bland 
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annat kritiken från andra filosofer mot upplysningens tradition. Nussbaum (2000) anser 

utifrån ett radikalt aristoteliskt synsätt att de båda traditionerna inte behöver ställas mot 

varandra utan istället stå i en dialogisk relation till varandra. Gustavsson (2000, s 244) menar:  

 
Att enbart se kunskap som bunden till livsformer, kulturer eller praktiker gör det svårt att se vårt förhållande 
till helheten och den kritiska distans till det egna som är en nödvändig förutsättning för att kunna möta och 
hantera det som är oss främmande. Men att å andra sidan se kunskapen som helt obunden till det vi gör och 
det vi är, lider brist på insikten att kunskap också är personlig. Det är människor som bär den och människor 
har alltid en på förhand given uppfattning om sig själv och sin omvärld. Detta är förutsättningen för hur vi tar 
ny kunskap till oss, hur vi tolkar och förstår det vi möter.  

 

Nussbaum (2000) menar vidare att med en kritisk reflektion kan vi närma oss det gemensamma 

mänskliga och det universella. Det rationella behöver inte ställas emot våra känslor, utan rätt 

använda kan de berika varandra. I och med detta skulle fronesis inte enbart vara kopplade till 

kontexter utan kunna vidgas till universella kunskaper. Hon lyfter också in känslan och fantasin 

som viktiga faktorer relaterat till fronesis. Nussbaum (2003) pekar på vikten av känslor och 

menar att medkänsla har en potential att skapa kontakter och broar mellan oss själva och 

människor på avstånd. Vidare menar Nussbaum (2000) att fantasin kan hjälpa till att koppla 

samman närvarande och ej närvarande föremål med varandra. Något som också kan öka den 

komplexa känsligheten i bedömningar i specifika sammanhang. Hon tar exempel från antiken 

där man skulle mäta komplicerade kolonner bestående av en rad kurvor och räfflor och som inte 

kunde mätas med en rak linjal. Här användes en så kallad lesbisk linjal. På samma sätt behöver 

vi, när det gäller att bedöma och göra avvägningar av handlingar, måttstockar som är anpassade 

till det som skall bedömas i termer av lyhördhet och känslighet för just det enskildas 

komplexitet. Här talar Nussbaum (2000) om att Aristoteles såg fantasin som nödvändig för att 

kunna se, ett slags inre djupare synsinne där Nussbaum anser att en alltför teoretisk, intellektuell 

dominerande syn kan innebära en begränsning i seendet medan begrepp som humor, 

improvisation, flexibilitet kan möjliggöra en öppenhet mot omvärlden. Liedman (2001) menar 

att fantasin ibland ses som ett hot mot kunskap men att den i själva verket är dess förutsättning. 

Att med fantasin kunna göra sig bilder av det som inte finns är en slags förmåga till distansering 

som kan bidra till att vidga gränserna genom att formulera helt nya frågor, att exempelvis tvivla 

på det som är allmänt accepterat beträffande synen på kunskap. Nussbaum (2000) lyfter också 

fram inlevelseförmåga, narrativ fantasi, som övas upp genom berättelser som stimulerar fantasin. 

Dessa förmågor kan bidra till att man kan se på ett fenomen utifrån ett annat perspektiv, utifrån 

en annan människas sätt att se på saken. Nussbaum (2000) pekar på att läsning av skönlitteratur 

kan vara en fruktbar väg som kan innebära en inblick i olika människoöden och olika kulturer. 
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Detta kan ge ett bidrag till den bakgrund som ligger till grund för kloka ställningstaganden i 

livet. Att kunna göra kloka bedömningar innebär att kunna se möjligheter, att kunna blicka 

framåt, där fantasin och det obekanta räknas in. Detta poängteras även av Säljö (2000) som något 

tillspetsat ser människan som en berättande varelse där hon genom att skapa nya berättelser 

öppnar upp för nya perspektiv och vinklingar på tillvaron (något som för övrigt också har 

relevans kopplat till detta arbetes metod). Här kan vi se dialogen, mötet mellan människor med 

olika erfarenheter, t.ex. forskare med olika hemvist, som ett sätt att utveckla fronesis till det som 

uppstår i mötet mellan det främmande och annorlunda. Förutsatt att öppenheten för det okända 

finns och att man vågar blottlägga sin egen okunskap eller avsaknad av erfarenhet och ge 

möjligheter till en ny tolkning. Om inte annat så tillfälligt lämna sin egen tolkning för att ge 

möjlighet att sätta sig in i någon annans tolkning och förståelse av ett fenomen. Den här 

dialogiska tankegången är enligt Gustavsson (2000) central i Gadamers hermeneutik. Även 

Heidegger menar att vi alltid tolkar vår omgivning och situationer. Detta får sedan betydelse för 

vår förståelse som i sin tur är beroende av den förförståelse man har. Förståelsen når vi, menar 

Heidegger, genom det vi gör, vårt handlande i vardagslivet, hur vi hanterar saker och ting. Ett 

aktivt sätt att förhålla sig till dessa situationer är att försöka tolka och förstå dessa. Våra 

tolkningar kan ge upphov till nya tolkningar som i sin tur behöver tolkas, något som av 

Nietzsche uttrycktes med att det finns inga fakta. Det finns bara tolkningar- och också detta är en 

tolkning (Gustavsson, 2000).  

 

Ett kunskapande eller en bildningstanke skulle kunna beskrivas som en resa där människan reser 

ut och gör erfarenheter och sedan kommer tillbaka för att sedan ge sig ut igen, eller att möta det 

främmande för att sedan bli hemmastadd, ha gjort det till sitt eget osv. Det som enligt Gadamer 

(i Gustavsson, 2000) utmärker en människa med gott omdöme är att dra riktiga slutsatser utifrån 

den kunskap hon har, att använda kunskaperna på bästa sätt från fall till fall. Att se värden och 

kunskaper som betydelser i sociala och kulturella gemenskaper förenar hermeneutiker och 

nyaristoteliker, liksom även att se människans hela medvetande involverat i kunskapsprocessen 

utan någon motsättning mellan förnuft och känsla. Fronesis i denna bemärkelse kan på så vis bli 

ett alternativ till den vetenskapliga expertkunskapen. Det som förenar techne och fronesis är att 

kunskapens mening ligger i de praktiska konsekvenserna av kunskap och handling, medan värdet 

för hermeneutikern blir en vidgad tolkning och förståelse av ett fenomen. Det produktiva i detta 

är att dessa kunskapsformer kan stå i ett fruktbart förhållande till varandra och traditionen och 

uppdelningen i praktik och teori, där kunskap oftast setts som något fixt och givet, kanske på 

detta sätt kan problematiseras. 
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Aristoteles kunskapsvana har varit utgångspunkten i detta avsnitt med kunskapsformerna 

episteme, techne och fronesis. Till dessa kunskapsformer har knutits bl.a. begreppen tyst 

kunskap och mästarlära. Även fantasi, inlevelseförmåga och reflektion har tagits upp. Att utgå 

från och diskutera kunskap utifrån Aristoteles former kan förhoppningsvis bidra till en bättre 

förståelse av hur olika synsätt har påverkat oss och vårt sätt att se på kunskap. Det är 

relationerna mellan och inte antingen eller som jag menar är en fruktsam väg till ökad insikt 

och förståelse. Är det då inte naivt att tro att Aristoteles utgångspunkter är relevanta i vår tid 

utifrån det samhälle som han levde i och som rimligtvis måste ha påverkat honom? Han 

tillhörde förvisso också de bättre bemedlade som förmodligen påverkat honom i hans filosofi. 

Aristoteles pekar själv på fantasin som nödvändig för att kunna se, ett slags inre djupare 

synsinne, och kanske var detta något som han själv hade utvecklat en vana i. Är det för övrigt 

rimligt att tro på Aristoteles syn som menade att människan strävar efter ett gott liv ett 

välbefinnande med innebörden att kunna förverkliga de inneboende möjligheter livet och 

samhället innehåller. Aristoteles själv lär ha reflekterat över sin något begränsade utblick och 

visat på en medvetenhet om detta? Att hans filosofi under ett par tusen år påverkat många 

andra filosofer och därigenom människor i allmänhet är intressant i sig. Hans filosofi har 

också fått en renässans de senaste årtionden med många efterföljare trots att de haft många 

fler möjligheter, mycket mera tillgång till vetande. Mot bakgrund av detta anser jag att 

Aristoteles har gett ett värdefullt bidrag till vår syn på och möjligheter att problematisera 

kunskap och därigenom även begreppet vana. Kunskap i dess olika former är dock något som 

ständigt behöver aktualiseras och diskuteras utifrån olika perspektiv i relation till olika 

sammanhang inbegripande såväl historiska som framåtblickande aspekter, globala som lokala. 

Allt i syfte att skapa ett gott liv för människan i hennes miljöer utifrån de rådande 

omständigheterna. Utifrån ett aristoteliskt synsätt, som även innefattar fantasin, kan här också 

öppna sig en potential att se möjligheter i framtiden. I kapitlet om kunskapsvana har jag tagit 

upp olika former av kunskap, epistéme, techne och fronesis samt begreppen tyst kunskap och 

mästarlära. Dessa kommer att användas som analysverktyg senare i arbetet.  

 

Sammanfattning, teoretiska perspektiv,  
Den text som hittills skrivits ger ett underlag till kärnan i denna uppsats som är vanor och 

erfarenheters roll i människors liv. Detta kunskapsteoretiska resonemang kan bidra till att 

fördjupa och nyansera synen på vana och kunskap. För att möjliggöra detta har jag valt att 
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använda mig av tre vanor, vanemönster som kan betraktas som tre teoretiska perspektiv. 

Tillsammans kan de utgöra en grund för ett tänkande om hur vanor och kunskaper kan skapas.  

 

Det första perspektivet har jag benämnt social vana. Det är ett sociologiskt perspektiv utifrån 

Pierre Bourdieus tänkande om betydelsen av det samhälle, den plats man växer upp på eller 

där man bor, och dess traditioners inverkar på utvecklandet av vana. Social vana kan 

beskrivas som de dispositioner som tillåter människor att tänka, handla och orientera sig i den 

sociala världen (habitus). Dessa system är resultatet av sociala erfarenheter, kollektiva 

minnen, sätt att röra sig och tänka som förkroppsligats. Hit kan även begreppet indegionus 

knowledge systems (IKS) relateras, ett kulturellt arv som kan beskrivas som nedärvda 

kunskaper (främst från kulturer i tredje världen). Social vana kan se väldigt olika ut men 

enligt Bourdieu så bär alla på något slags arv från barndomen och uppväxten och den kultur 

och miljö vi befunnit oss i har troligen påverkat oss på något sätt. Skillnaderna kan här vara 

avsevärda beroende på om man har växt upp i en miljö i tredje världen eller någonstans i 

västvärlden. Det väsentliga utifrån den sociala vanans perspektiv är att vi alla, i de samhällen 

vi lever i, påverkas av de immateriella tillgångar som finns i just dessa miljöer och kulturer, 

som förvandlas till och tillskrivs vissa värden och ger en slags makt.  

 

Det andra perspektivet har jag benämnt handlingsvana som utgår från John Deweys sätt att tänka 

om vana och kunskaper. Dewey kan på så vis stå för ett pedagogiskt perspektiv. 

Dewey ser vanan som en förmåga, en konst, som utvecklats utifrån tidigare erfarenheter. 

Handlingsvanan behöver dock aktualiseras hela tiden och diskuteras utifrån olika 

perspektiv i relation till olika sammanhang inbegripande såväl historiska som 

framåtblickande aspekter, globala som lokala. Även tänkandet måste, enligt Dewey, vara 

ett element i den vardagliga vanan, och inte något som sker isolerat från omgivningens 

skeenden. Det väsentliga hos handlingsvana, utifrån Dewey, är att handla, att skaffa sig 

egna erfarenheter, reflektera över dessa, något som då leder till nya handlingsvanor. 

Aspekter och begrepp som tagits upp och kan kopplas till handlingsvana är reflektion, 

lärande genom sinnena och intresse.   

 

Det tredje perspektivet har en allmänfilosofisk inriktning som jag kallar kunskapsvana utifrån 

Aristoteles filosofi. Aristoteles bildar på så vis en filosofisk grund, ett sätt att tänka om vana 

och kunskap. Inom ramen för kunskapsvana har jag tagit upp Aristoteles tre olika former av 

kunskap där episteme kan sägas vara den vetenskapliga kunskapen, vetande. Techne kan 
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beskrivas som kunskap i praktiskt handlande, kunnande, medan fronesis kan uttryckas som en 

etisk politisk kunskap, klokskap, att ta bästa möjliga beslut och göra de bästa möjliga 

ställningstaganden i olika situationer, för människans goda. Att utgå från och diskutera 

kunskap utifrån Aristoteles former kan bidra till en förståelse av hur kunskap kan förstås. Till 

dessa kunskapsformer har också knutits begreppen tyst kunskap och mästarlära. Även 

reflektion har tagits upp. Aristoteles pekar även på fantasin som nödvändig för att kunna 

uppfatta eller se, ett slags inre djupare synsinne. Kanske var detta något som han själv hade 

utvecklat en vana i. Utifrån ett aristoteliskt synsätt, som även innefattar fantasin, kan här 

öppna sig en potential att se möjligheter i framtiden.  

Vanorna och de kunskapsrelaterade begreppen kommer att utgöra analytiska redskap/verktyg 

i resultatet. 

      

Indelningen i ovanstående vanor är gjord för att tydliggöra och öka förståelsen för hur vana 

kan förstås. Samtidigt är denna uppdelning problematisk eftersom risken för en reducering av 

det komplexa går stick i stäv med det sätt att tänka som dessa teorier representerar. Delar av 

texten under rubrikerna om olika vanor, skulle följaktligen kunna ha placerats under någon av 

de andra rubrikerna om vana.  

 

Går det då att urskilja några mönster och finns det vissa faktorer som påverkar skapandet av 

vanor? Hur ser ett antal erfarna personers väg till en vana eller vanor ut? På vilket sätt har de 

skaffat sig denna vana eller vanor? När har det skett, i vilka sammanhang och vad är det för slags 

kunskaper eller aspekter av kunskap som ligger bakom bildandet av dessa vanor? Vilka faktorer 

har påverkat dessa personer och bidragit till att de nu har vissa vanor. Vilken inverkan har 

människans personlighet och det som hon har med sig i sin ryggsäck – vad betyder det i och efter 

en utbildning. Leder utbildningar till det som studenter har nytta av i sina liv och kommande 

arbeten eller finns det andra möjliga vägar som mer vore i linje med det kommande arbetets krav 

på kunskaper, i bemärkelsen olika kunskapsformer, för att kunna göra professionella 

arbetsinsatser med allt vad det innebär.  

 

Att rikta ljuset på olika yrkeserfarna människors livs -, yrkes – och arbetshistorier gör 

enligt Goodson (2003) att vi får tillgång till olika perspektiv på vana. Genom att samla 

information om dessa perspektiv kan vår kunskap om lärande fördjupas och möjligen leda 

till ett mer nyanserat samtal om de olika vägar som är möjliga. Livserfarenheter och 

bakgrund är nyckelkomponenter i vår personlighet och vår självbild och på så sätt formar 
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erfarenheterna och bakgrunden vårt praktiska arbete. Exempel på detta kan vara att växa 

upp i arbetarklass, internaliserad kunskap, habitus. Enligt Kvale & Nielsen (2000) erbjuder 

utbildningssystemet en viss begränsad syn på lärande. Lärande är kopplat till klassrummet, 

undervisning, scheman etc. Det finns andra lärandeformer som knyter an till andra 

sammanhang, framför allt genom att arbete och lärande kopplas ihop. Pedagogisk 

forskning har också varit nära knutet till det etablerade utbildningssystemet och till de 

former av lärande som där varit dominerande. Handlingssammanhang som ligger utanför 

det etablerade systemet skulle kunna berika såväl utbildningspraxis som pedagogisk 

forskning. Mot bakgrund av den text som hittills skrivits så har jag i nästa kapitel 

formulerat ett syfte. 

 

4 Syfte 
Våra livserfarenheter och vår bakgrund är nyckelkomponenter som formar vårt handlande och 

de verksamheter vi är involverade i. Genom olika människors berättelser om sina 

livserfarenheter, och därifrån skapade berättelser, kan vår kunskap om skapandet av vanor 

fördjupas och möjligen leda till ett mer nyanserat samtal om kunskap, olika former av 

kunskap och de olika vägar till kunskap som är möjliga. Studiens syfte är undersöka 

betydelsen av vana i olika praktiska verksamheter i naturen. Syftet har dessutom brutits ned i 

ett antal frågeställningar: 

• Vilka vanor finns i olika verksamheter som är relaterade till naturen? 

• Hur har dessa vanor utvecklats?  

• På vad sätt kan de kunskapsrelaterade begreppen reflektion, mästar-lärlingförhållande, 

epistéme, techne, fronesis, intresse, tyst kunskap kopplas till de olika verksamheterna? 

 

5 Metodologisk ansats.  
Syftet med detta arbete är att belysa vana i ett antal verksamheter. Ämnet för detta kan sägas 

vara människans livsvärld och hennes relation till den. Syftet är att få en inblick i ett antal 

unika människors kunskapsväg och då söker jag, som Sjöström (1994) beskriver, se helheten 

utifrån alla data och alla kända förhållanden i det sammanhang där personen och handlingen 

ingår. Något som i det här fallet är berättelsen. Den här typen av forskningsansats kan 

hänföras till berättelseforskning eller narrativa studier. Motiven för och anledningen till att jag 

använt den här metodologiska ansatsen är att jag vill försöka förstå hur människors väg till 
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sina respektive vanor, inkluderande ett antal kunskapsrelaterade begrepp, kan se ut och har 

sett ut i vissa specifika fall. Just detta att komma åt motiv, intentioner, föreställningar och 

tankar utifrån mänskliga handlingar och erfarenheter anses av Barbosa da Silva & Wahlberg 

(1994) som ett mycket starkt argument för att använda sig av kvalitativa metoder och innebär 

en tolkningsprocess där ett subjekt försöker förstå ett annat subjekt. Den kunskap som söks är 

enligt Sjöström (1994) kunskapen om hur dessa unika människors väg, sedda i sitt 

sammanhang i tid och rum och mening, kan förstås. Den typ av upplevelser och erfarenheter 

som jag skapat berättelser utifrån innehåller innebörder som inte till fullo kan förstås eller 

begripas. Dock menar jag att berättelsen med sin relativt heltäckande bild kan öka 

möjligheten till en förståelse samt att jag själv med min erfarenhet på ett bättre sätt kan 

relatera till det som berättas om. Även Nussbaum (2000) pekar på att läsning av skönlitteratur 

kan vara en fruktbar väg som kan ge en inblick i olika människoöden och olika kulturer. Detta 

poängteras även av Säljö (2000) som något tillspetsat ser människan som en berättande 

varelse där hon genom att skapa nya berättelser öppnar upp för nya perspektiv och vinklingar 

på tillvaron. 

 

Narrativa studier kan enligt Johansson (2005) vara ett verktyg för att förstå hur sociala 

strukturer, relationer och identiteter skapas och omskapas. Hydén (i Johansson, 2005) hävdar 

att berättelser kan ses som en av många källor till kunskap om den sociala verkligheten, men 

också att verkligheten till sin natur är narrativ, alltså antar formen av en berättelse och då kan 

ses som en kunskapsform. Johansson (2005) poängterar också att narrativ teori inte består av 

en teori utan inbegriper snarare en mängd olika teoretiska traditioner. Kvale (1997) anser att 

ämnet för en intervju är just hennes livsvärld och relationen till den. Syftet blir då att beskriva 

och förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. I denna studie 

handlar det om att via berättelser försöka förstå mening utifrån de berättandes vanor. Jag har 

också valt att använda en narrativ ansats för att göra den lättare att läsa och förstå. En 

berättelse kan fånga en helhet med sammanhang och samband och består inte av ett antal 

uttalanden som kan innebära att berättelsen fragmentiseras i enskilda delar.  

    

Erson & Öberg (2003) skriver om förståelsen av det allmängiltiga genom det unika och menar 

att en utmejslad berättelse kan göra att vi kan leva oss in i människors villkor på ett sätt som 

väcker oss till insikt om andras erfarenheter och tankar, och kanske om egna fördomar och saker 

som man har tagit för givet. Kohler Riessman (i Johansson, 2005) poängterar att kärnan i 

narrativa studier är dess tolkande karaktär. Johansson (2005) pekar här på att narrativa metoder 
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ska uppfattas som en tolkande aktivitet där forskaren frågar sig vad den här berättelsen betyder, 

vilken mening har den? Varje berättelse står öppen för en mångfald av tolkningar. Enligt 

Johansson (2005) är narrativa studier ett sökande efter verktyg för att förstå konstruktionen av 

den sociala verkligheten, hur sociala strukturer, relationer och identiteter skapas och omskapas. 

Johansson skriver också om berättandet som en grundläggande och universell kunskapsform. 

 

Utgångspunkten och materialet för detta arbete är ett antal berättelser där människor berättar 

om sitt liv utifrån aspekter som har att göra med vanor för respektive yrke eller verksamhet. 

Forskning med livsberättelser som metod undersöker, enligt Johansson (2005), ur olika 

aspekter/teman/perspektiv, hur människor ger sina liv mening och skapar identitet utifrån 

människors egna tolkningar av sig själva med all dess komplexitet och motsägelsefullhet.  

Enligt Olsen (2003) kan berättelser om sin egen yrkespraxis vara ett sätt att skriva sig fram till 

kunskap där reflektionen synliggör erfarenheter för berättaren. Orre (2003) hävdar att 

berättande och funderande över berättelser då även kan hjälpa dem som har sina 

yrkeserfarenheter framför sig. Berättelsen kan beröra oss på djupet och deltagarnas egna 

berättelser med detaljerade gestaltningar av händelser i arbetet kan utgöra grunden för 

teoretiska resonemang, där olika perspektiv kan öppna upp för en ökad förståelse för varför 

saker och ting har skett i en viss situation. Den ryggsäck man har med sig med allt vad 

förutfattade meningar det innebär är ett problem, och här är det viktigt, som Lindgren (1994) 

pekar på, att på ett klarvaket och uppmärksamt sätt närma sig forskningsobjektet med en ren 

nyfikenhet och vara medveten om alla förutfattade meningar och erfarenheter om den samma. 

Mot bakgrund av detta menar jag att själva berättandet och framför allt skrivandet av 

berättelsen kan möjliggöra en självreflektion.  

 

Detta metodologiska avsnitt har handlat om berättelseforskning och varför just denna ansats 

är relevant för denna uppsats om vana. Att skapa berättelser anser jag, utifrån mitt syfte, är ett 

bra sätt att beröra oss på djupet där de olika berättelserna gör att läsaren kan känna in sig. 

Berättelserna med detaljerade gestaltningar av händelser, kan sedan fungera som grund för 

teoretiska resonemang om vana, där olika perspektiv och aspekter, kan öppna upp för en ökad 

förståelse för vanans roll i yrkesverksamheter och andra verksamheter. För ytterligare 

exempel på berättelseforskning, se (Erson & Öberg, 2003) och (Ryd, 2005). 
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Tillvägagångssätt 
För att kunna bemöta och behandla syftet har jag arrangerat möten med sju personer med en 

gedigen erfarenhet inom några specifika områden. Det som förenar dessa människor är att de har 

mycket lång erfarenhet av sina respektive arbets- eller verksamhetsfält, och dessa områden har 

också en koppling till naturen, ett naturmöte, om än med olika syften, där förutsättningen för 

deras verksamheter och även en betydande del av verksamheten, äger rum utomhus, i naturen. 

Motivet till detta är delvis personligt eftersom det också är mitt eget område, den miljö jag 

verkar i. Utifrån ett fågelperspektiv skulle alla personerna i denna undersökning kunna finnas på 

samma plats, t.ex. någonstans i en skogsmiljö där förhållandena, deras arbetsmiljö, skulle kunna 

vara den samma. Fågelskådaren ser på en skränpipa i sin tubkikare, jägaren/fiskaren är ute på 

jakt eller fiske. Skogsarbetaren och lärlingen gör en förröjning medan chefen på 

skogsentrepenörföretaget är ute och rekognoscerar för en slutavverkning. Knivslöjdaren är ute 

och letar efter en vril, ett ämne till ett knivskaft och de båda utebildarna leder var för sig någon 

form av utbildningsverksamhet. Det kan uppfattas som om alla sysslar med samma saker och 

därigenom skulle behöva samma vanor men berättelserna visar att deras syften skiljer sig 

markant åt och de vanor som krävs varierar stort, även om det finns vissa gemensamma vanor 

som är relevanta.  

 

Som stöd inför dessa samtal hade jag antecknat några områden som jag såg som särskilt viktiga 

utifrån mitt syfte och som jag gärna ville skulle beröras. Mestadels så berördes dessa utan att jag 

behövde ställa specifika frågor. Det skedde via ett kontinuerligt berättande från långt bak i tiden 

fram till dags datum. Ambitionen med samtalen har varit att skapa avspända förhållanden. Jag 

har strävat efter att ha gott om tid så att ingen skulle behöva känna stress och i stora drag 

upplever jag att detta fungerat. Samtalen har spelats in på band och efter detta har jag gjort 

transkriptioner av det inspelade materialet. Namnen som jag ibland använder i berättelserna är 

fingerade. Samtalen ägde rum under okt-nov 2005. Utifrån dessa samtal har jag sedan skapat sju 

berättelser. Dessa har benämnts som: Fågelskådarens berättelse, Skogsentrepenörens berättelse, 

Skogsarbetaren/mästaren och hans lärlings berättelse, Jägarens/fiskarens berättelse, 

Knivslöjdarens berättelse, Utebildare I:s berättelse, Utebildare II:s berättelse. Utifrån dessa 

livsberättelser med utgångspunkt från deras kunskaper och deras vägar dit har jag sedan skapat 

sammanhängande berättelser och dessa finns att läsa som resultat under berättelser. Vems 

berättelser är då dessa berättelser? Det är visserligen jag som skapat berättelserna utifrån vad 

intervjupersonerna berättat och mot bakgrund av det så skulle det i så fall vara mina berättelser. 

Jag vill dock argumentera för att det är respektive intervjupersons egna ord som använts i 
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respektive berättelse eftersom min ambition har varit att inte lägga till något, förutom text som 

gör att berättelsen leder framåt på ett kronologiskt sätt som gör berättelsen lättillgänglig för 

läsaren. För kronologins skull har det, i vissa fall, inneburit att jag lyft ut en del av berättelsen 

och lagt in densamma i en senare eller tidigare del av berättelsen. En preciserad beskrivning av 

hur mitt möte med intervjupersonerna gått till är inlagt i anslutning till respektive berättelse. 

 

Urval 
Valet av de personer som ingår i denna undersökning är ett selektivt val, något som är 

vanligt i kvalitativa studier för att t ex söka variation eller studera vilket mönster och 

faktorer i detta som karaktäriserar den/de studerade enheten/enheterna. Det urval som jag 

gjort har gjorts via tips från handledaren och egna kontakter utifrån två kriterier: Lång 

erfarenhet av en verksamhet samt naturen som arbetsmiljö (åtminstone delvis). Personerna 

i studien har jag således sökt upp utifrån deras erfarenhet. Jag hade mött alla innan 

samtalstillfället, förutom skogsarbetaren, och hade därigenom en viss relation till var och 

en. Några har jag också en långvarig relation till. Samtalen har gått till så att jag kontaktat 

respektive person, förutom skogsarbetaren där lärlingen varit min mellanhand, och berättat 

om mitt intresseområde och varför jag intresserat mig för just dem, dvs. vad de behöver för 

kunskaper i deras respektive verksamhet och hur vägen eller vägarna dit sett ut fram till 

idag. Därefter har vi avtalat tid.  

 

Analys 
I anslutning till varje berättelse görs en analys. Analysen är gjord utifrån syftet, som var att 

belysa, och därigenom försöka synliggöra, olika människors vanor och genom deras berättelser 

få tillgång till olika kunskaper som kan relateras till vana. Analysen är fokuserad på vad vanan 

betyder för utövandet av ett yrke eller verksamhet? Hur ser denna vanas utveckling ut? 

Utgångspunkten är vana med en indelning i social vana, handlingsvana och kunskapsvana. I takt 

med att jag arbetat med materialet så har jag insett och vill därmed argumentera för att dessa s.k. 

vanemönster inte självklart går att separera även om det skulle underlätta och tilltala läsaren. 

Resultatet kan på så vis verka förvirrande men det beror på att risken med en indelning skulle 

kunna bli en reducering av resultatet. Dessutom kommer analysen att utgå från några begrepp 

som visar sig särskilt relevanta i respektive berättelse och som också är betydelsefulla för 

utvecklandet av en vana. Dessa är reflektion, mästar-lärlingförhållande, epistéme, techne, 
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fronesis, intresse, tyst kunskap. Dessa används i analysen i den mån begreppen kan kopplas till 

innehållet i berättelserna.  

 

Fördjupad analys  
För att fördjupa analysen ytterligare har jag efter alla berättelser och analyser gjort ytterligare en 

analys. Syftet med detta är att ytterligare reflektera över och därigenom fördjupa analysen av de 

vanor, och därtill hörande begrepp, som kan identifieras i de sju berättelserna.  

 

Syntes  
Avslutningsvis gör jag ett försök att dra några allmänpedagogiska slutsatser utifrån de sju 

berättelserna.    

 

Metoddiskussion 
Vad är ett bra tillvägagångssätt? Om man behöver sätta upp en tavla och därför kan behöva 

slå i en spik så är en hammare ett rimligt val medan en målarpensel eller en smärgelduk 

skulle fungera sämre. Det är visserligen möjligt att slå i en spik med en pensel men det 

finns onekligen bättre redskap, verktyg. Det gäller alltså att finna ut och använda en metod 

som är ett bra sätt att få svar på de frågor man har. Sjöström (1994) menar att ett avgörande 

kriterium för ett vetenskapligt arbete är att metoden gör att man får svar på sina frågor. 

Vetenskapliga arbeten bedöms i en mängd sammanhang och dessa bedömningar vilar på 

en föreställning om vad som är bra och dåligt. Jag menar att det tillvägagångssätt jag 

använt mig av hjälpt mig att på ett tillfredsställande sätt behandla syftet med uppsatsen. 

Berättelserna ger en acceptabel belysning av vanans roll i verksamheter. Vanan kan på det 

sättet bli en utgångspunkt för vidare resonemang och fördjupad förståelse.  

 

Genom att explicitgöra förförståelsen och visa på en perspektivmedvetenhet gör man, 

enligt Larsson (1994), utgångspunkten för en tolkning tydlig. Kopplat till detta så menar 

jag att den framställning som gjorts i detta arbete, med tillvägagångssätt och beskrivning 

av personliga aspekter etc. alltid kan diskuteras. Hur påverkas t.ex. resultatet av att jag har 

en relation till några av intervjupersonerna? Jag har inte använt mig av min kännedom om 

intervjupersonerna när jag skapat berättelserna, utan det som sagts har vid behov 

omformulerats för att skapa ett bättre flyt i texten. Detta har varit min ambition men det 
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finns förstås en tolkningsproblematik i detta och just därför har jag medvetet haft en 

strategi att inte ta bort upprepningar, överlappningar liksom eventuella motsägelsefulla 

resonemang, i den mån det kan skönjas. Vad betyder det för övrigt att jag är initierad i 

fältet jag undersökt? Är denna förförståelse till nackdel i mina analyser och tolkningar?  

Jag menar att min feta beskrivning av hur jag gått tillväga bidrar till och ökar trovärdigheten. I 

den breda tanketradition som kallas hermeneutik finns det ett teoretiskt stöd för att sanningen 

är relativ och att det alltid gömmer sig ett perspektiv bakom varje beskrivning av verkligheten 

(Larsson, 1994). En svårighet som Larsson (1994) pekar på är att metoder, ansatser mm i sig 

själv inrymmer perspektiv och därför råder etnografer forskare att gå in tämligen öppet i ett 

fält och genom förtrogenhet i fältet allt eftersom skärpa problemformuleringen. Annars finns 

risken att möjligheterna till nya kunskaper begränsas. Ett centralt kriterium på kvaliteten hos 

kvalitativa studier är, enligt Larsson (1994), i vilken utsträckning läsaren genom 

framställningen kan se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. Denna uppsats har ett 

intresse av det pragmatiska som ett av sina syften och min förhoppning är att läsaren utifrån 

att ha läst denna uppsats, i någon mening, kan se verkligheten och i synnerhet betydelsen av 

vanan, på ett nytt sätt eller ur nya perspektiv. I linje med detta beskriver Larsson (1994) det 

praktiskt-hermeneutiska intresset som syftar till att förbättra kommunikationen genom att 

bidra med tolkningar som kan skapa plattformar för förståelse mellan människor, och det här 

tror jag är angeläget, inte minst i utbildningssammanhang. Larsson (1994) tillägger dessutom 

att man inte får glömma att ge utrymme för de som tar sin egen väg förutsatt att de sakligt kan 

övertyga läsaren om att den vägen leder till någon ny aspekt av verkligheten. Kvale (1997) 

skriver att inom samhälls-vetenskaperna används ofta begrepp som reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet i relation till verifiering av kunskap. Vissa forskare menar att dessa begrepp 

står för en förtryckande inställning som emanerar ur en positivistisk tradition och som står i 

vägen för en skapande kvalitativ forskning. Andra forskare - till exempel Lincoln och Guba 

(1985) - har tagit tillbaka det mer vardagsnära språkets termer för att diskutera resultatens 

sanningsvärde. De begrepp som här hänsyftas är ”tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och 

konfirmerbarhet” (Kvale, 1997, s 208).  

 

Hur och på vilket sätt är då denna undersöknings resultat trovärdiga? Det som verkar vara en 

beskrivning av helheten av en företeelse kanske, som Merriam (1994) skriver, bara är en 

aspekt av densamma. Guba & Lincoln (1985) menar att trovärdigheten kommer an på hur 

forskaren använder dessa kriterier. De påpekar vidare att dessa trovärdighetskriterier är 

obegränsade vilket innebär att trovärdigheten aldrig kan styrkas fullständigt. I slutändan blir 
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det läsarens uppgift att avgöra värdet av mina resultat och deras användbarhet i andra 

liknande situationer/kontexter. För att läsaren ska kunna göra detta måste jag kunna blotta och 

klargöra för läsaren hur jag gått till väga för att komma fram till dessa resultat. Här kan jag 

tänka mig att läsaren kan ifrågasätta berättelserna för vems berättelse är det? Här kan jag bara 

understryka att min ambition, och därmed mitt bidrag till berättelserna, har varit att skapa en 

kronologisk ordning samt att jag lagt till och tagit bort text på ett sätt som gör berättelsen mer 

tillgänglig för läsaren. Att jag redovisar hela berättelser ligger i linje med detta och är ett sätt 

att försöka ge en rikare bild av något som även kan innehålla både upprepningar och 

motsättningar. Min förhoppning är att de omfångsrika berättelserna gör läsaren intresserad. 

Genom att läsa en hel berättelse ges troligtvis läsaren ett sammanhang, en känsla av personen 

i berättelsen och därmed en mer uppenbar bild av hur vanan har utvecklats hos personen 

ifråga. Hela detta förfaringssätt kan naturligtvis diskuteras men jag anser att den här typen av 

förtydligande av tillvägagångssättet ökar trovärdigheten. 

 

Avslutningsvis och som en summering av metoddiskussionen så vill jag koppla tillbaka till 

Bourdieus teorier som tidigare avhandlats. I linje med hans teorier kan man fråga sig hur den 

här typen av undersökning påverkas av mig som forskare. Jag måste ställa mig frågan vem jag 

är och vilka preferenser, egenskaper och förutfattade meningar som jag har med mig i min 

ryggsäck, eftersom den här typen av forskning, som även anknyter till etnografi, innebär att 

forskaren till stor del själv är sitt instrument. Garsten (2004) påpekar här vikten av att 

reflektera över vilket bagage man som forskare medför och hur detta påverkar ens förmåga att 

uppfatta vad som sker och de tolkningar man gör av dessa. Att kritiskt reflektera blir alltså 

nödvändigt och man kan knappast överskatta den reflekterande erfarenhetens betydelse för 

kunskapsutveckling. I reflektionen möter det individuella och personliga större, generella 

tankestrukturer, något som gör både teorier och vardagliga självklarheter möjliga att granska. 

I slutändan blir det läsaren som avgör om trovärdigheten är tillräcklig.   
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6 De sju berättelserna 
I detta avsnitt redovisas de sju berättelserna. Berättelserna inleds med en kort beskrivning av 

förutsättningarna för mötet med respektive intervjuperson. Efter varje berättelse följer en analys. 

Därefter har jag gjort en sammanfattande analys och avslutningsvis en syntes. Analysen är gjord 

utifrån social vana, handlingsvana och kunskapsvana. I realiteten så är dock dessa tre 

vanemönster inte isolerade från varandra och det är vanskligt att fastställa vilken vana 

berättelserna ska hänföras till. Vanorna påverkar varandra och skapar tillsammans vanor. Det blir 

en tolkningsfråga vilken vana som ev. dominerar, något som i slutändan får bedömas av och 

kritiseras av läsaren men som också kan leda till ett fruktbart samtal om det som har att göra med 

goda vanor och förutsättningar för att skapa desamma. Den sociala vanan anser jag alltid spelar 

en mer eller mindre stor roll men på vilka sätt går dock inte alltid att fastställa, åtminstone inte 

utifrån mitt material. Utöver de tre vanorna så kommer analysen att utgå från några begrepp och 

aspekter som visar sig särskilt relevanta i respektive berättelse och som också är betydande för 

utvecklandet av en vana. Dessa är reflektion, mästar-lärlingförhållande, epistéme, techne, 

fronesis, intresse, tyst kunskap. Dessa används i analysen i den mån jag anser att begreppen kan 

kopplas till innehållet i berättelserna. Se fotnot nedan för läsanvisningar för de sjuberättelserna* 

 

Fågelskådarens berättelse 
Samtalet med fågelskådaren skedde på mitt tjänsterum. Från början var det tänkt som ett prov, 

ett slags test av hur den här typen av samtal skulle fungera. Då utfallet blev bra beslöt jag att 

använda även detta samtal i mitt arbete.  

 

När jag var liten var jag inte speciellt intresserad av fåglar mer än att skjuta på med luftgevär, 

men när jag en morgon som vuxen följde med en fågelskådare till ett fågeltorn, var det som 

att öppna dörrar till en ny kunskapsvärld och det var något som appellerade på mig direkt. 

Hade jag inte från början haft med mig någon som var så kunnig så kanske jag inte hade blivit 
                                                

* För att kunna sätta sig in i berättelserna så rekommenderar jag att läsaren läser berättelserna som om det vore 
skönlitteratur, att likna vid noveller. Anledningen till detta är att berättelserna är skrivna på det viset och skulle 
läsaren läsa texten med vetenskapligt analytiska ögon så tror jag att det finns en risk för att innebörden med 
texterna går förlorad. Beroende på detta så ska man som läsare inte förvänta sig några rubriker utan varje 
berättelse bör läsas och ses som en helhet. Efter det att berättelsen är läst är det däremot viktigt att gå tillbaka i 
texten och reflektera över vad som kommer fram beträffande vanor och de kunskapsrelaterade begreppen. 
Läsaren kan också försöka känna in sig och möjligen uppfatta en viss karaktär på den person som berättelsen 
handlar om, något som jag tror kan skapa mening och därigenom bidra till en djupare förståelse av vad 
berättelsen handlar om.  
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intresserad. Sedan dess har jag varit med på många fågelexkursioner med kunniga ledare och 

jag har märkt att ofta är det när man är tillsammans med en kunnig ledare som man lär sig. 

Sen kan man alltid läsa i fågelböcker och lyssna på ljudband men framför allt tror jag på att 

vara med någon som är bättre än en själv. Att bli intresserad innebär att man kanske ser att det 

finns en kunskap som man gärna vill skaffa själv. Detta morgonmöte med en fågelskådare 

gjorde att jag blev intresserad och att jag utifrån det inte bara ville vara ute med dem som 

kunde utan jag ville lära mig själv också. Detta innebar att jag skaffade både handkikare och 

tubkikare efter hand och jag har varit ute mycket själv och där har jag nog lärt mig mest när 

det gäller fågelarter. Nu är det inte bara fåglar som intresserar mig utan jag har ett intresse av 

att vara i naturen. Man kan ju se det som något större. Jag har mött personer på exkursioner 

som egentligen inte verkar vara naturintresserade utan det är fåglarna som är det viktiga. Jag 

ser det mer som en breddning av ett naturintresse och där kan jag se tillbaka och känna att jag 

alltid tyckt om att vara ute i naturen, utomhus. Jag har alltid gillat att vara i naturen och då 

blev intresset för mig fåglar, intresset för att lära mig mer om fåglar. 

  

För att kunna skåda fågel krävs rätt så många typer av kunskaper, det är många saker som 

påverkar: Biotopen där fågeln uppträder är kanske den viktigaste, ex. när jag ser en rovfågel 

som flyger ganska lågt över en sjö så kan jag vara ganska säker på att det är en form av hök, 

kärrhök. Då kan man säga att naturtypen talar om för mig vilka fåglar som kan finnas där. Det 

här kan man läsa sig till i viss mån men det är också något som man lär sig efter hand och 

man måste praktisera det. Det går inte bara att läsa sig till det utan man måste vara ute och se 

det här i verkligheten. Biotopen är en sak, men något annat som säger något och ger mig 

information, är det man brukar benämna som siluetten, om fågeln flyger, sitter eller går, hur 

den flyger eller hur den står, storleken på fågeln, är det en tätting eller rovfågel. Därför är 

tubkikaren viktig eftersom vissa fåglar har samma storlek och då måste man se andra saker, 

t.ex. fjäderdräkten, vilka färger har vingtäckare, buk, gump och finns det ett ögonbrynstreck. 

Näbben på en vadare kan många gånger säga mig mycket, är det en kort näbb eller en lång 

eller är näbben böjd? Är den böjd neråt eller uppåt och hur är tjockleken på näbben. Benen på 

en vadare kan också säga en del. En annan sak är hur fågeln uppträder i rörelse. När det gäller 

vissa rovfåglar så kan man skilja på glidflykt, om den flyger med uppåtställda vingar är det 

ofta en kärrhök medan en ormvråk som är i liknande storlek har rakare vingar. Fåglarnas läte 

är naturligtvis en annan sak som är viktig och om man inte ser fågeln så är det just lätet som 

gör att man kan identifiera vilken art det är frågan om. Detta gäller särskilt sångare som dels 

ser lika ut och som ibland dessutom inte är synliga, näktergalen är ett sådant exempel. Det 
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finns de som inför varje vår innan flyttfåglarna kommer sätter sig med sina fågelband eller cd 

och repeterar lätena för att kunna gå ut och känna igen. Är man intresserad så är det självklart 

lättare att komma ihåg. När jag spelar golf så kan jag ju nämna för en medspelare när jag hör 

en bofink att den kan man känna igen på följande sätt där satsmelodin kan vara en hjälp: 

”snälla lilla mamma kan jag få gå på bio ikväll”. Har då min medspelare inte intresse av detta 

så kommer han inte ihåg detta när jag frågar ett par hål senare.  

 

Skulle jag då kunna skaffa mig denna kunskap utan att vara med någon som kan mer än jag 

själv, en slags mästare? Jag tror att det skulle ta mycket längre tid och man skulle behöva vara 

mycket mer påläst och det gäller även detta med läten för de gånger jag har varit ute med en 

s.k. expert så har de delat med sig av sin kunskap i den situationen man befinner sig i, alltså i 

verkligheten. När man verkligen står där så talar de om saker och ting som blir så påtagligt 

just när man står där. Jag minns en gång hur jag lärde mig skilja på smålom och storlom i 

flykt. Vi stod på en häll en höst och han som var ledare sa: Se, här kommer en smålom, den 

rör mer på huvudet i sidled när den flyger. Ganska snart kunde vi se skillnaden jämfört med 

storlom eller islom som flög förbi och som inte alls betedde sig på det viset, vilket man tydligt 

kunde se i kikaren. Jag tror att detta bidrog till att man fick en klarare bild än om jag bara 

skulle ha läst mig till det. Sen tror jag också att genom att man är ute i en grupp så blir det 

många ögon som samtidigt ser så chansen ökar att man får se mer. Det är alltid någon som ser 

en speciell fågel som jag kanske inte hade sett om jag varit ute ensam. En annan sak som är 

självklar är att jag kan inte ställa frågor till en bok men när jag är ute i naturen med en expert 

så kan jag ju alltid ställa frågor. Jag kan ju ha lite funderingar på en fjäderdräkt eller en fågel 

hur den rör sig och kan då snabbt få reda på om det är si eller så. Jag tror att just det är 

ovärderligt. Jag har aldrig haft en personsökare (en sökare som gör att man snabbt kan bli 

informerad i händelse av att det dykt upp intressanta arter någonstans och som används av en 

del ornitologer) eller åkt land och rike runt för att kryssa fågel, men däremot fick jag tidigt en 

artlista i min hand och började kryssa fåglar. Jag har hela tiden känt att det här inte behöver gå 

så snabbt. Däremot vill jag förstås gärna se nya arter efter hand, och i år har jag inte gjort 

någon krysslista alls. Däremot har jag en annan lista där jag kryssar i eventuella nya arter som 

jag tidigare inte sett. Jag för statistik där jag noterar när jag fått syn på nya arter. Mitt mål med 

detta är att vara ute i naturen och ha något att göra när man är ute även om jag nog skulle vilja 

komma in i trehundraklubben så småningom. När det gäller just detta så tycker jag nog mest 

om att vara ensam ute, det kan vara en tur på morgonen eller eftermiddagen eller en lunchrast. 

Ibland kanske jag bara vill uppleva tystnaden. Så intresset är kopplat till natur och fåglar och 
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inte fåglar och fåglar. Jag kanske inte alltid ser så mycket fåglar, det kanske är en skön dag 

eller så har jag en bra fika med mig. Det här visar sig också när jag är utomlands för då har 

jag märkt att jag inte är ”artfixerad” även om nya arter är intressant. Man hör ju nya ljud och 

man vill ju gärna se för att kunna fastställa vilken typ av fågel det är. 

  
Fågelskådarens berättelse visar att det är många faktorer som påverkar möjligheterna till att 

utveckla en vana i fågelskådning. Berättelsen pekar på flera aspekter som är viktiga för att 

kunna känna igen och identifiera fåglar. Berättelsen kan i första hand hänföras till Deweys 

handlingsvana där fågelskådaren själv prövar och praktiserar. Genom att väga samman en 

mängd faktorer kan han efterhand identifiera vilken fågel det är frågan om och kunskap om 

biotoper, fåglars beteenden, flygsätt, siluetters form, läten mm. hjälper honom i detta, något 

som kan hänföras till Aristoteles kunskapsvana, och då närmare bestämt techne men även 

kunskapsformen episteme är viktig eftersom studier av fågelböcker också är viktigt. 

Fågelskådaren pekar också på vikten av att vara med någon som har mer kunskap och som 

därigenom kan vägleda, en form av mästar-lärlingförhållande. Att detta sker i ett relevant 

sammanhang visar sig också ha betydelse. Ett exempel på detta är när experten beskriver hur 

det går till att lära sig skilja en smålom från en islom. Experten kan också svara på konkreta 

frågor om vad som händer just i den aktuella situationen till skillnad från att ställa frågor till 

en bok. Denna berättelse visar inte att social vana haft någon inverkan på utvecklandet av 

vana för just denne fågelskådare även om den miljö man befinner sig naturligtvis, i någon 

mening, påverkar möjligheterna. Intresse är snarare det som verkar ha varit helt avgörande för 

hur vanan startade, vilket snarast kan beskrivas som en förundran som ledde till ett intresse. 

Berättelsen visar också att fågelskådaren använder reflektion i utvecklandet av kunskaper i 

och om fågelskådning. Sammanfattningsvis pekar berättelsen på att fågelskådning är en 

komplex verksamhet som kräver både erfarenheter och i övrigt breda kunskaper om fåglar, 

men även kunskaper om landskapet, om naturen.  

  

Skogsentrepenörens berättelse 
Skogsentrepenören besökte jag på hans kontor.  

 

Jag är uppvuxen på en kombinerad skog och lantbruksgård som allt eftersom blivit enbart en 

skogsgård som jag äger ihop med min bror. Det är väl där mitt intresse för skogen grundades. 

Det ledde sedermera till att jag utbildade mig i skogsskötsel på skogsbruksskola, något man 
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kan likna vid naturbruksgymnasium idag. Sen har jag även gått en del kurser och 

påbyggnadskurser i olika omfattning. Samtidigt jobbade jag med skogsarbete på gården så 

länge pappa ägde den och sen övertog jag och min bror även den. Allt eftersom insåg man att 

det inte gick att försörja sig på en enskild gård utan då blev det en naturlig del att man även 

åtog sig jobb åt grannar och sedermera bolag i grannskapet här och på den vägen är det. 

Kunskaperna har ju ändrats en hel del från den tiden då man själv jobbade med motorsåg och 

handredskap i den egna skogen, och det känns som ett väldigt långt steg från det jobb jag har i 

dag som chef och ledare för ett företag med c:a 20 anställda och ett antal maskiner. Idag är det 

mer ledarkunskaper, ekonomiska kunskaper och datakunskaper som efterfrågas i mitt jobb 

från att ha varit hur man hanterar en motorsåg och vilket träd jag ska fälla och vilka stammar 

jag ska röja bort.  

Det är en ganska lång resa hur mitt kunskapsbehov har förändrats. I viss mån är den här 

grundläggande kunskapen viktig för jag vet ju hur det ska vara och det ser jag när jag är ute 

och möter grabbarna ute i skogen. När man ska anställa folk så är det lättare för mig om jag 

även vet hur de lättare redskapen används, och sen använder jag ju den kunskapen några 

dagar om året i den egna skogen. På det viset är ju inte den kunskapen som man lärde sig från 

början onödig. Om jag inte hade den kunskapen eller den erfarenheten så måste jag ha någon i 

företaget som kan det här, och då hade jag fått lita på att den personen ser vad som behövs 

vad det gäller kunskaper runt det som inte jag själv begriper eller förstår. Man måste veta 

vilka man anställer och vad de kan och då måste det finnas någon som kan bedöma det. Inte 

minst ur säkerhetssynpunkt är det viktigt hur man hanterar en motorsåg, för det finns stora 

risker med att hantera verktyg på fel sätt. Även då hur man sköter maskinerna, hur man hittar 

arbetssätt och metoder. Vi jobbar med checklistor för hur man tänker och för att få ett bra 

upplägg. Befattningsbeskrivningar finns också.  

 

Som sagt så tror jag att om man inte hade någon kunskap om detta, om man själv aldrig hade 

jobbat med motorsågar eller maskiner så skulle man ha mycket svårare för att leva sig in i 

detta. Min trovärdighet hos våra anställda skulle också minska om de ser att jag som chef inte 

behärskar det här. Att man kommer ut och kör och använder de här maskinerna och redskapen 

åtminstone några gånger per år eller några dagar i månaden gör ju att det blir lättare att föra 

dialog med dem som jobbar med det här på heltid. Det är väldigt komplext och det känns som 

att av den kunskap man lärde sig från början är det inte mycket som man inte har nytta av. 

Sedan kommer det till kunskaper hela tiden som är bra att ha, men sedan tunnas det ju ut på 

sina håll och man kan inte hålla allt aktuellt. Om jag skulle behöva ta in en ”stand-in” för mig 
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så finge man fokusera på vad som är min huvuduppgift idag och att den personen ska kunna 

det. Sen fick man väl dela upp det så att någon i företaget som jobbar mer med det praktiska 

får överta ansvaret för att de uppgifterna utförs på ett bra sätt. Vissa saker, hur man jobbar, 

ska ju helst vara rutin, man gör likadant varje gång för då vet medarbetarna eller de som man 

jobbar ihop med att så här fungerar det. Då vet kompisen att så här brukar jag göra så därför  

så gör jag det nu också och då ställer det inte till bekymmer, plus att man har vissa rutiner på 

hur man rapporterar och tar fram rapportmaterial till mig vad gäller underlag för uppföljning 

av maskiner och allt det material som skall in som löneunderlag. Att det fylls i lika varje gång 

gör att det blir mycket enklare för oss att läsa av. En rutin är ju till för att det ska göras 

likadant varje gång. Sen är det ju så att skogen ser ju inte likadan ut, det finns inte två träd 

som ser likadana ut och då måste man ju tänka till och ha improvisationsförmåga. Man måste 

kunna anpassa sig efter situationen, väder och vind. Kan jag köra här och håller marken för att 

köra här eller måste vi lämna det här partiet och ta det vid ett senare tillfälle när det är torrare 

väder? Här kan man verkligen inte gå efter någon rutin utan man måste se de omständigheter 

som man tvingas arbeta efter. Mycket är en erfarenhet som yrkesman, ju längre man varit med 

ju mer kan man och säkrare kan man bedöma. Om man tar en så konkret sak som om det går 

att köra på en viss mark eller inte. Varje nybörjare som kör en maskin kör fast maskinen 

någon gång. Det är nästan undantagslöst beroende på att det inte går att på ett bra sätt beskriva 

det med ord. Man kan inte säga att där går det och där går det inte utan i det konkreta fallet så 

är det den egna erfarenheten som är det bästa sättet att lära sig på. Sen kan vissa personer lära 

sig efter en eller möjligen två misslyckade försök att köra på dålig bärighet och för andra tar 

det längre tid. Man måste göra om misstaget flera gånger, det går inte att läsa sig till eller stå 

vid sidan om och säga att så där ser det ut när det går och så där ser det ut när det inte går. Det 

är så pass många komponenter i det här, så här väger egna misslyckanden och övervägningar 

väldigt tungt. Vårt budskap till de nya maskinförarna är att det är bättre att vara på den säkra 

sidan, chansa inte, ta det försiktigt, gå gärna ut och gå över det området som du känner 

osäkerhet inför innan du beslutar dig för att köra. Du kommer ändå dithän att på något sätt 

testa gränsen där anvisningar och råd möjligen kan ha en viss förebyggande effekt, men det 

som man verkligen lär sig av är när man själv har prövat gränser. 

 

Detta med att testa gränser beror också på vilka konsekvenserna blir om man går över en 

gräns. Körning i brant terräng eller sidlutning är ett exempel på där misstag kan bli väldigt 

fatalt och därför vågar man inte testa i samma utsträckning, men det förekommer den här 

typen av misstag. Även en rejäl fastkörning i ett blött parti kostar flera tusen kronor och man 
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måste ta dit ett större fordon för att dra loss med samtidigt som man har ett 

produktionsbortfall under tiden. Detta är ett bekymmer om det händer för ofta samtidigt som 

man måste veta när det här närmar sig för annars får man ju inte det här virket. Det hade 

kanske gått bra men man tordes inte och då är man ju för feg så även utifrån företagets 

synpunkt så gäller det ju att man hittar gränsen. På de praktikanter vi har så kan man se 

skillnader när det gäller deras bakgrund. Kommer de från ett lantbruk där man kört en 

lantbrukstraktor eller kommer de från en miljö där de inte alls har kommit i kontakt med 

några maskiner. Om de har den praktiska kunskapen med sig ifrån sin uppväxt kan man se 

skillnader. Den vanliga lantbrukstraktorn är i varje fall till viss del en likartad maskin som 

skall hanteras med en viss omsorg och försiktighet så där finns det ju en fördel. Sen är det 

också så att olika personer har olika lätt för att ta till sig kunskaper på olika sätt. Den som inte 

har den här erfarenheten men har känsla för det här kan ju på kort tid ta ifatt genom ett 

intresse för att lära sig det här. Har man rätt intresse och vilja för att lära sig så är det mer värt 

än enstaka kunskaper som fattas för då tar man snart ifatt det.  

 

När man jobbar så sker det i tvåskift, alltså två personer på varje maskin, skördare och skotare 

som då är ett lag som jobbar en åt gången på varje maskin. Vad som då också är viktigt utöver 

maskinskötarkunskaper är att de har mycket gemensamt och har mycket information som 

skall förmedlas sinsemellan. Man måste ha samma synsätt på hur jobbet ska utföras och ha 

någonting gemensamt att prata om, och även ha samma värderingar av hur man jobbar och 

vilka mål man har. I en sådan tajt grupp är detta oerhört viktigt liksom även socialt, att man 

har det man kallar personkemi, vad det nu kan innebära, men detta är viktigare än vad man 

kan tro. Att man sedan jobbar mot företagets gemensamma mål, som ytterst är ett ekonomiskt 

mål, och tar de hänsyn som företagets ekonomi och anseende utåt är viktigt även för den 

enskilde. Detta blir i slutänden medarbetarna som är grunden till, som avspeglar vad företaget 

kommer att visa i ekonomi och anseende och respekt hos kunderna, och då går det inte bara 

att tänka på sitt eget, att bara vara på jobbet och kvittera ut lön. Företagets affärsidé och 

policy måste finnas med i bakhuvudet när man agerar, vilket betyder att man är förutseende 

på vad man håller på med och inte bara tänker på att den här dagen skall gå och sen får det bli 

som det blir utan att man har blicken lite längre fram. Företagets affärsidé och policy är att 

avverka skog men också att få komma tillbaka till de skogsägare man jobbar åt. Då måste 

man göra ett jobb så snabbt och billigt som möjligt för att företaget ska tjäna pengar men man 

måste också ha en nivå på det man lämnar efter sig, att träden blir upphuggna i rätt sorter med 

rätt kvalitet så att skogsägaren får så mycket betalt som möjligt för timret när han ska sälja 
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det. Det får heller inte vara stora skador i skogen, varken på mark eller på träd. Det ska också 

se snyggt och prydligt ut så när skogsägaren går på sin söndagspromenad så ska han tycka att 

skogen fortfarande ser snygg och välskött ut och inte sönderkörd. Ser han det så är chansen 

mycket större att vi får komma tillbaka än om man bara lämnar ett hafsverk efter sig. Det 

innebär en avvägning mellan hastigheten på avverkningen och det man lämnar efter sig i form 

av en bra skog, det som står kvar. I en gallring är det ju den skogen som står kvar som är det 

viktiga för den ska ju i nästa gallring eller i en föryngringshuggning eller slutavverkning ge de 

stora pengarna. Det är ju det värdet som man ska höja i första hand genom att man gallrar en 

skog. En annan sak som man också måste ta hänsyn till och som är ganska viktigt idag är att 

köra på oljor och bränslen som gör minst skada på miljön. Under certifieringar som finns i 

skogsbruket idag är det ganska reglerat vad som får användas vad gäller oljor och 

hanteringssätt, men även den skogliga miljön så att man sparar miljö i skogen som är 

värdefull för det liv som skall leva i skogen. Avverkningen ska efterlikna exempelvis en 

skogsbrand som kanske var det enda sättet, om man går tillbaka långt, som det avverkades på. 

Kan man då efterlikna det som skulle ha sparats av en brand så har man nått en bit på vägen 

för ett långsiktigt mål med skogens ekologi. Intill tättbebyggt område och ju närmare man 

kommer bebyggelse där människor rör sig i friluftslivssammanhang så måste man tänka på att 

hålla stigar och promenadstråk fria från onödiga hinder. Generellt sett är detta högprioriterat 

på de avverkningar vi har intill tättbebyggt område. Innan man bestämmer sig för vilken typ 

av avverkning så måste man fundera över vad friluftslivet har för mål och nytta här. Det är ju 

inte säkert att man ska göra en huggning där man tar ner alla träd, man kanske bara gör en 

gallring där man utifrån ett annat perspektiv med bara skogliga mål skulle ha gjort en 

kalavverkning. Sedan tillkommer alla de detaljhänsyn som måste tas som att göra spår eller 

lämna ris där de här stigarna finns. I vår värld är detta väl känt att man tänker så när man är 

där.  

 

Det är många bitar i det här som är viktigt och det är inte så lätt att se allt när man kommer 

med en maskin till en plats för första gången så det är också viktigt att vi får så mycket 

information som möjligt om vad som är extraordinärt och specifikt i just det här området så vi 

vet vad önskemålen är och vilka hänsyn som måste tas beträffande kultur, skogsskolmiljöer 

och naturvård. Allt som finns nedtecknat i ett direktiv, en plan för hur man vill ha det här 

genomfört, är tacksamt. Detta görs i regel när den som äger skogen träffar virkesköparen, i 

regel någon från ett bolag som har hand om avverkningen och går runt i skogen och 

bestämmer hur avverkningen ska göras och sedan blir det vi som ett tredje led som utför det 
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som ska göras åt virkesköparen eller bolaget. Så finns det alltid generella hänsynstaganden 

man gör, men just det specifika som gäller just varje specifik avverkningsplats är det bra om 

man får så mycket tips om som möjligt. I de generella hänsyn som skall tillämpas i 

skogsbruket så kan det innebära att man lämnar ett visst antal träd per areal. Även om man 

gör en s.k. slutavverkning så ska några av de grövsta träden lämnas och aldrig någonsin 

avverkas. Dessa s.k. evighetsträd ska stå där till biologisk mognad och leva sitt eget liv och 

torka och dö och sedan förmultna på platsen. Sedan finns det ju andra marker t.ex. rasbranter 

där det döljer sig mossor och lavar mot en bergvägg. Där kan man spara en skärm för att solen 

inte helt plötsligt ska nå den där bergväggen där det varit skugga under många många år och 

på så sätt hjälper det som skall leva där genom att inte förändra klimatet radikalt. Sådant här 

tänker man på idag, något som bara för tio år sedan inte existerade alls. Det är egentligen 

ingen som vet vad som är det bästa eller sämsta sättet att sköta en skog på. Det sker en ständig 

förändring, forskning och erfarenheter hur man gör för att det ska fungera på bästa sätt. Det är 

ju ett väldigt högprioriterat ämne idag jämfört med hur det var förr. När det gäller djurlivet så 

tar man också hänsyn. Man tar exempelvis hänsyn till rovfågelbon i toppar av träd och man 

lämnar också träd runt omkring för att inte förändra miljön för de fåglar som lever där. Sen 

ser man sådana saker som att hyggen gynnar hjortar och älgar och här ser man ju 

förskjutningar vad gäller vilka djurarter som gynnas eller missgynnas och ibland måste man 

vidta åtgärder för de som missgynnas så de får möjligheter att klara sig så det är ganska 

komplext på många sätt.  

 

Det gängse synsättet på skogsavverkning är att om man hugger ned en skog så är den borta 

för all framtid och om man ser framåt i tiden så är 20-30 år ganska lång tid men om man tittar 

på naturens omloppstid så är det ganska kort tid. Efter ett trettiotal år efter man huggit och 

planterat och röjt den här skogen så är det på nytt en skog där man kan ta sig fram ganska bra 

efter det att man röjt och gallrat första gången. Då har man även ur friluftslivets perspektiv 

gått ett varv. Det blir ju förstås ganska radikala ingrepp emellanåt men sen blir det en ny skog 

igen. Efter stormen Gudrun i skogen har vi upptäckt att många äldre skogsägare har en 

uppfattning om att skogen ska se ut som den alltid har gjort. Problemet är att den bara blir 

äldre och äldre och rötan kommer och sen kommer det en storm och skogen blåser ikull vilket 

är ett naturligt skede och det har den gjort tidigare också. Sen att det blir så mycket i det här 

fallet är ju extraordinärt, men att den gamla granskogen blåser omkull när den blir tillräckligt 

gammal och rutten är ju helt naturligt. De stora värden på skog som har blåst omkull skulle ha 

tillvaratagits innan skogen blivit så gammal och rutten. Man har inte tagit tillvara det 
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ekonomiska utfallet i skogen utan bara låtit det stå, och man har värderat perspektivet att 

skogen ska se ut som den alltid har gjort. Då går det som det går till slut men man kanske inte 

hade tänkt så långt. Är då inte skogen gallrad någon gång under sin omloppstid så har man 

ganska klena träd som inte ger optimalt värde, många små stammar istället för en grövre stam 

som ger det optimala priset per kubikmeter. Som skogsägare har man ju olika intressen och 

vilja med sin skog. Man kanske inte har någon intresserad arvtagare och inte gjort någonting 

för att sälja sin gård eller låta någon annan överta utan det har bara fått gå och då har det mer 

blivit ett besvär att försöka avverka skog. Man har ej heller haft något ekonomiskt intresse av 

att hugga. I förlängningen blir detta en nationalekonomisk förlust där värden har gått 

förlorade för näringslivet och som exportinkomster. Det finns också myter om skogsarbete. 

Gemene man som inte har någon koppling till skogsbruket tror på något sätt fortfarande att 

det bedrivs som ett manuellt arbete som det kanske gjordes i början av sextiotalet. Det är 

många som lever i den föreställningen fortfarande, och många som har sin referens långt 

tillbaka i tiden och är inte medvetna om den teknik som används idag. De som kanske växer 

upp med dataspel har ju en lätt övergång till att sköta de knappar och reglage som finns i en 

maskin men det är en sida av det hela. Det är ju datakunskaper men det är ju också den 

skogliga kunskapen att välja rätt träd, värdet och kvaliteten på de olika stammarna och hur de 

ska apteras och vad man ska göra med dem, och datorn kan inte göra allt. Datorn kan mäta 

längder och diametrar men inte bedöma vilken kvalitet, om det motsvarar bra kvalitet för 

möbeltillverkning eller paneler som då ska vara så kvistfri som möjligt eller om det är ett 

konstruktionsvirke, det måste föraren göra. Men har föraren väl bedömt kvaliteten så kan 

datorn avgöra längd och grovlek och kapa de längder som är optimala för just det 

användningsområdet. Det är ett samspel mellan elektronik, datorn och föraren. Det finns 

också en lång kedja på behörigheter, grönt kort i naturvård, guldkort som handlar om att 

hantera virket på rätt sätt, ADR-kort för att kunna transportera miljöfarliga produkter ute på 

vägarna och i skogen. Det är alltså certifierade skogsägare och bolag och i vårt fall så handlar 

det om att kunna motsvara alla dessa olika krav kopplat till hänsyn till hantering av skogen, 

personal, miljö etc. Detta är ett utfall av den allmänna opinionens krav på skogsbruket, ett 

framförhandlat sätt att hantera de skogliga frågorna, den svenska skogsråvaran, som 

allmänheten, ofta köparna i utlandet, bidragit till. De vill veta att vi inte misshandlar skogen i 

Sverige och då ställer de vissa krav och då har man diskuterat sig fram till att det här är den 

nivå som för tillfället är okey om man arbetar efter det. Det svenska skogsbruket har ju inte 

samma problem som man har på andra ställen i världen, men det går ju även att missköta vår 

skog och det är det som man vill undvika genom att på senare tid börja tänka igenom det här 
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och skapa handlingsmönster för vad man ska göra och inte göra. Vi har checklistor runt varje 

maskin, särskilt för att ny personal ska veta hur man ska jobba så man inte glömmer bort 

några viktiga led i sättet att arbeta. Här kan man snegla på checklistan så man inte glömmer 

något viktigt. De som jobbat länge har det inbyggt så de behöver inte titta på det men de nya 

som kommer har stor nytta av det och behöver inte sitta med känslan att: Har jag nu gjort 

allting innan jag ska gå hem eller… Då är det lätt att checka av. I värsta fall får man åka 

tillbaka eller ringa till någon som får fixa till det. Denna checklista har skapats utifrån ett 

verktyg som industrin tagit fram och som finns i förenklad form för skogsbruket och handlar 

om ett sätt att angripa hur man jobbar på bästa och enklaste sätt. Där började man med att 

bryta ned arbetsdagen i små delar för att se hur dagen ser ut. Alla dessa viktiga moment under 

en dag finns risk för att man annars glömmer. Ska detta fungera är detta en lista som man 

förändrar när arbete förändras, man lägger till och drar ifrån, att få med de punkter som man 

tycker är viktiga, att rapporteringar som ska göras till den som ska avtransportera virket, att de 

får sin information, att de får veta hur mycket och vilka sorter och hur mycket som är klart 

och att man sköter den rapporteringen till andra är exempel på sådana saker som finns med på 

en sådan lista. Den kan ju göras kort och den kan göras mer detaljerad, men den är i grunden 

ett sätt att förenkla för nyanställda. 

 

Skogsentrepenörens berättelse visar att det finns en social vana som bakgrund till den 

verksamhet han kommit att hamna i. Under uppväxten på en kombinerad skog och lantbruksgård 

grundades hans intresse för skog, något som verkar ha haft inflytande på hans framtida arbete. 

Han ser också en skillnad på de praktikanter som hans företag tar emot där bakgrunden verkar 

spela en roll. Har praktikanterna en bakgrund från ett lantbruk där man kört traktor så ger detta 

en fördel när de sedan ska börja köra skogsmaskiner. Han pekar dock på, vilket är mer värt, att 

den som inte har den här erfarenheten snabbt kan ta igen det, förutsatt att det finns en känsla för, 

ett intresse och en vilja att lära sig. De som växer upp med dataspel kan på samma sätt ha en 

fördel av detta när de skall lära sig att sköta knappar och reglage i en skogsmaskin. Det är dock 

bara en sida av arbetet, sedan behövs den skogliga kunskapen, att välja rätt träd, värdet och 

kvaliteten på olika stammar, hur de ska apteras och vad man ska göra med dem och datorn kan 

inte göra allt. Skogsentrepenören pekar också på rutinens betydelse för att arbetet ska fungera 

och detta kan hänföras till handlingsvana. Vidare menar han att man måste kunna tänka till och 

att det behövs improvisationsförmåga eftersom skogen inte ser likadan ut, man måste anpassa sig 

efter situationen, väder och vind. Detta kan hänföras till reflektionens betydelse. Han pekar på 

vikten av erfarenhet och ju längre man varit med desto bättre bedömningar kan man göra och i 
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denna erfarenhet lär man sig av att testa gränser där egna misslyckanden och övervägningar 

väger tungt. Exempel på detta från berättelsen är hur man lär sig att köra med en skogsmaskin på 

vanskliga underlag där det är svårt att bedöma markens bärighet. Skogsentrepenören menar att 

detta bara kan göras genom att skaffa sig erfarenheter. Vågar man köra på underlaget i fråga eller 

törs man inte. Att göra riktiga bedömningar utifrån situationen som råder blir viktigt för företaget 

eftersom ett produktionsbortfall beroende på en maskin som kört fast kostar mycket för 

företaget. Han menar att dessa förutsättningar inte går att bra beskriva med ord utan det är i det 

konkreta fallet som man lär sig. Detta exempel menar jag kan relateras till begreppet tyst 

kunskap. Den här typen av arbete är komplext där det förutom maskinskötarkunskaper är många 

faktorer som påverkar hur och vad man ska göra, något som är situationsbundet och kan hänföras 

till Aristoteles begrepp techne, men där målet skulle kunna hänföras till fronesis, med alla de 

bedömningar och hänsynstagningar, i förhållande till ekonomi, miljö, skogen som 

rekreationsområde, kundrelationer mm, som behöver göras. Det blir en avvägning mellan 

hastigheten på en avverkning för att göra ett jobb så billigt som möjligt så att företaget ska tjäna 

pengar, och det som lämnas kvar i form av bra skog för ytterligare gallring som i sin tur blir 

förutsättningen för ytterligare pengar för företaget. Här menar skogsentrepenören att man också 

behöver vara förutseende och väga in alla aspekter som tillsammans syftar till att nå företagets 

gemensamma mål, något som skulle kunna relateras till fronesis. Här spelar även en bra 

kommunikation medarbetare emellan en stor roll.   

 

För sin egen del menar skogsentrepenören att det varit en ganska lång resa där hans 

kunskapsbehov har förändrats, idag behöver han andra kunskaper som handlar om ledarskap, 

datakunskaper och ekonomi, något som delvis kan hänföras till kunskapsformen epistéme. Den 

här kunskapen har han skaffat sig via kurser och erfarenheter. Han betonar dock vikten av den 

bakomliggande kunskapen, och utan den så hade han närmast behövt ytterliggare en medarbetare 

för att kunna kommunicera med sina anställda. Han poängterar också intresse som det viktigaste 

för utvecklandet av vana.   

 

Skogsarbetaren/mästaren och hans lärlings berättelse  
Samtalet med Skogsarbetaren/mästaren och hans lärling skedde ute i skogen i en 

skogsarbetarkoja, och innan detta samtal gick vi en promenad där jag blev informerad om 

vissa problem som de just då arbetade med. Eftersom tidpunkten var fredag eftermiddag, 

och de båda skogsarbetarna egentligen skulle åka hem, så hade jag tagit med kaffe med 
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tilltugg, något som intogs i skogsarbetarkojan. Under samtalet visades också vissa 

tekniker, sätt att hålla en motorsåg på för att få rätt skär mm. Skogsarbetarna var alltså två 

till antalet, där den ene har arbetat sedan femtiotalet medan den andra arbetat några år, och 

förhållandet mellan dessa kan betraktas som ett mästar-lärlingförhållande. Min kontakt här 

var lärlingen som föreslog att hon skulle försöka få ”mästaren” att ställa upp på en 

intervju/ett samtal. Att få möjlighet att samtala med en så erfaren skogarbetare lät som en 

bra idé och så blev det. Samtalet skedde på så vis att mästaren i första hand var den som 

berättade och lärlingen kom med inpass och vissa förtydliganden och ibland uppstod ett 

samtal dem emellan. I linje med detta menar Merriam (1994) att intervjuer och samtal 

vanligtvis sker mellan två människor men att information även kan fås utifrån en 

gruppintervju och Kvale (1997) menar dessutom att en intervju med en grupp kan leda till 

ett samspel mellan personerna, något som skulle kunna benämnas som mellanmänsklig 

dynamik. Detta kan leda till spontana uttalanden i ämnet ifråga. Dock finns här en risk att 

åsikter korsar varandra och därigenom gör datainsamlingen problematisk. I det här fallet 

med dessa två personer så bedömer jag att samtalet blev mer nyanserat och lärlingen 

bidrog också till diverse förtydliganden för att jag skulle förstå vad som menades. Utifrån 

detta samtal har jag sedan skapat en berättelse utifrån mästarens perspektiv men där 

mästaren ibland refererar till sin lärling. I praktiken, alltså under samtalet, har det varit 

lärlingen som berättat och detta har sedan förändrats i berättelsen på så vis att mästaren 

berättar om vad lärlingen sagt eller har för uppfattning etc. Anledningen till att jag gjort på 

detta viset är att få ett bättre flyt i berättelsen. Exempel på detta från berättelsen kan lyda så 

här:  

 
Min och Ullas relation kan liknas vid en slags mästar-lärling relation och det var Ulla som ville ha det på det 

viset, hon tycker det är värdefullt eftersom hon menar att jag är en utrotningshotad art och att det kommer inga 

fler gubbar som har så lång erfarenhet av manuellt arbete i skogen året om som jag har.     

 

Jag har sjuårig folkskola och något annat har inte varit aktuellt, vare sig skoglig utbildning 

eller lantbruksutbildning. Det blev att vara hemma och jobba på fastigheten. Sen var jag och 

min bror med och högg rotposter, man skulle ju vara med och titta på hur man gjorde. Det här 

med aptering (en slags uppdelning där man beräknar vilken virkeskvalitet, virkesklass man 

kan få ut av träden) fick man inte göra själv för det var man för dum i huvudet för. De sa att 

kunde man inte göra något annat så kunde man i alla fall vara i skogen och hugga timmer eller 

massaved. Det kom en och sa vad man skulle göra och jag fick sopa av träden så att det blev 
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rent så han skulle kunna se vad som skulle göras. Min första reaktion när jag väl kom med var 

att man måste kunna göra en förbättring av detta att jippa iväg virket i fel riktning så att 

utköraren inte fick tag i det på ett bra sätt. Det gjordes alltså inget arbete på riktad fällning 

som det heter idag. Jag gick till smeden och cykelhandlaren och han svetsade ihop ett brytjärn 

åt mig för det fanns ju inte att köpa. Det där var i skarven femtio-sextiotalet så jag satte ihop 

det där och hade med mig till skogen. Det första jag fick höra var vad jag skulle med det där 

järnskrotet till, det räcker väl med att du har yxa och såg att bära på. Kom så skall du få se, sa 

jag, och jag använde det där brytjärnet. I början var det ju lite knöligt och alla fick man inte 

dit man ville. Jag var väl överambitiös och tänkte att det går och ta vartenda träd men det gick 

inte men de som körde virket efter mig de lyfte på hatten, det var en effektivisering utav det 

där manuella jobbet utan dess like mot att de skulle släpa träna som hade blivit jippade ner i 

någon skreva eller någon mosskant eller något annat besvärligt ställe. Innan dess så fällde 

man med så kallad ”rushuggning”, det var bara att få ikull trädet och kvista det och inte 

plocka ihop massaveden. Man brydde sig inte något om var trädet hamnade någonstans. Det 

var de andras sak att ordna. Jag såg ju även att det var en nackdel för mig om jag fällde trädet 

ner i någon håla för jag var ålagd att kvista den biten och såga av den och vända den och 

kvista den på undersidan. När vi gjorde detta så började vi med att fälla med motorsåg och 

överkvistade de största kvistarna med motorsåg. Sen använde vi yxa och då fick man kravla 

ner där och göra det en gång till så jag tjänade på att göra på mitt sätt. Efter ett tag så fick jag 

kredit för min metod, han som var bas sa att det där var ju inte så tokigt. Framför allt fick 

körarna bättre flyt i sitt arbete. Detta var bland det första som jag såg hur skogsarbete bedrevs. 

Sen jobbade jag i en mellanperiod med ställningsbygge bland annat kring ett sågverk. Sen 

utannonserades det en plats som handlade om att köra skogsmaskin och jag hade kört med 

häst och traktor och de sa att den där maskinen var ju stor som en lastbil och det går inte att 

köra i skogen med den men jag tittade på den där platsen och fick den utan utbildning. Det 

enda jag kunde var inne i mig och sen hade de ju frågat någon om jag kunde jobba och det 

hade dom svarat att jag kunde, så jag fick den där platsen. Jag körde den där maskin i tio år 

och under den tiden kom det nyare modernare maskiner, det var alltså en slags skotare 

(Skotare är en två- till fyraxlad, allhjulsdriven skogstraktor för virkestransport i terräng och på 

stickvägar, enligt Nationalencyklopedins uppslagsverk.). Skördare hade ju inte kommit vid 

den här tiden (Skördare är en maskin för fällning, kvistning, och kapning av träd enligt 

Nationalencyklopedins uppslagsverk). Skördaren kom kanske vid slutet av den period som jag 

körde skotare. Däremot fanns en anordning med ett kapaggregat, en fällanordning på en 

maskin som kallades för logma, där trädet fälldes manuellt men du tog trädet i toppen med en 
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lång arm som du körde ut och kunde dra till dig och sen kvistade du av det när du drog det åt 

dig. Det var ju också en vansinnig grej för den slet ju ut kvisten och en kvist ska du kvista 

från botten på trädet men den här togs ju från andra hållet så det vart ju dålig kvalitet på virket 

men man kan ju tänka så här att det här hygget som vi var och tittade på var ett perfekt 

logmahygge, du hittar en bärig plats och sen kan du gå ner i slänten med maskinen och alla 

träd som stod i slänten kan du fälla manuellt. Det är inga problem och jippa ner dem för går 

det inte och fälla dem ett och ett så kan man ju lägga på fler, det finns alltid något som går och 

då får man alltid tag på virket. När jag slutade med det där skotarkörandet så hade de fått ett 

kapaggregat så då kapade de själva. När logman hade kvistat så la han virket i en stor hög och 

så kom manuelhuggarna och sågade virket och apterade det i timmer och massaved och då 

kan ni tänka er om det var upplagt en femton-tjugo timmerstammar i en hög så var det inte så 

lätt och få tag i den understa biten. Kvaliteten på apteringen var ju emellanåt si så där. Det 

fanns ju inget som helst naturvårdstänkande då. Det var bara och få tag i alla stammar och ner 

med allt virket även om det hade varit bra om en del hade fått stå kvar. När man ser det så här 

efteråt så var ju vinsten på de där dåliga halvruttna granarna och dåliga tallarna uppe i 

bergsslänterna inte värd det som det kostade att ta hand om det och frakta ner till sågverk. 

Under tiden när jag körde skotare så var det hela tiden ett jagande efter att få tag i träd och det 

var ju lite lustigt för det fanns ju mycket virke eftersom den mekaniserade avverkningen inte 

kommit igång på fullt allvar så de behövde ju aldrig tagit alla de där rasbranterna. Det är den 

skogen som vi idag förröjer och har gått och förstagallrat i, den gamla skogen skulle finnas 

kvar men det var oekonomiskt med dagens mått att se på det. Sen var det ju synd om 

huggarna på den tiden för man jobbade på ackord. Idag har vi månadslön plus ett visst 

bonussystem. Det var ett förskräckligt slit det där med ackord och inte var stämningen så där 

vidare heller i huggarlagen. Det gick till på så vis att man gick omkring och tittade med 

arbetsledaren på avverkningen som var uppdelat i skiften, ett antal skiften och det gjordes upp 

ett bitpris med varje huggare och de som var påstridigast fick naturligtvis bäst betalt. Det 

sattes upp band på granarna för att markera varje huggares område och då hade en 

grannkompis vänt på knuten på ett band så då fick jag ta den där granen också och så hade 

man gjort upp ett pris på de där träna och den där granen var inte med i min uppgörelse. Det 

är ju så idag med att den som kan förhandla bäst får mest lön. Vi högg ju väldigt olika fort 

och det gällde ju att hugga både med insidan av huvudet och med armarna. Det fanns ju de 

som var oerhört vältränade och starka och de använde ju inte så mycket av huvudet men 

emellanåt såg jag att det blev fel och de fick slita och slita så de var skitslut när kvällen kom. 

Utan att skryta kan jag säga att jag hade lite av båda två. Du måste kunna bedöma trädet, så 
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här är lutningen, så mycket grenar på den sidan och så har du många andra faktorer som 

exempelvis vind. Du har saker som kan ställa till det, det kan sitta fast lite i toppen som man 

inte alltid kanske tittar på. När man fällde timmerskog så var skogen inte gallrad utan det stod 

fyra fem stora granar och tallar i en klunga och de satt ihop mer eller mindre så man fick lov 

och väga in sådana saker. 

 

Att kunna planera är A och O vid skoterkörning. Jag hade en kompis som körde lika mycket 

som mig när vi började på skiftena. Han körde lika mycket som mig när det var plant men när 

han skulle köra ner virke som var uppe i bergkanten där uppe då gick han om mig med råge 

för det där hade jag tagit med mig under hand undan för undan så jag var färdig när han hade 

det värsta kvar. Och det var likadant med avverkningen. Du är tvungen att se till så du har en 

bra plats att fälla trädet på så du inte hade huggit alla massavedsträd och lagt upp dem lite 

överallt och sedan upptäcka att du inte har en ren plats att fälla det där trädet på, du får speta i 

ris och allt det där och då förlorar du mycket tid så där är det där med planering. Jag har ju 

inte den minsta skoglig utbildning och ibland är det väl ett minus men jag kan ju säga så här: 

Jag är inte överens med det moderna skogsbruket. Man blir utkommenderad och ska ha 3000 

plantor per hektar. Du sätter plantorna och de sätts på de bästa ställen och sen ska du dit och 

röja och så ska du slutröja och då ska du vara nere i kanske 2200. Då har du sågat bort ett 

antal plantor som du själv har satt och röjt. Till vad nytta? Sen går det ett tag och sen blir det 

dags för förröjning och efter den kommer en skördare och gallrar. Då går den där skördaren 

där det är allra bäst mark och där de mesta plantorna är satta och där blir det en bred väg. Då 

har det gått en tjugo år sedan plantorna sattes. Det här är jag inte överens med. Jag tycker att 

man skulle ta med detta i beräkningen när man sätter plantorna så man inte sätter huvuddelen 

av plantorna där man sedan ska köra med skördaren eller lägga mer tid på att få ner plantorna 

vid sidan om för det är där som skogen kommer att bli sedan. Man kan alltså förutse de största 

vägarna. Likadant är det när du lämnar fröträd på ett hygge på en bergås och sen ligger det en 

platå runt där alla plantorna kommer upp och sen ska fröträdet avverkas och naturligtvis är det 

åt söder och då är all grenarna däråt och då går frötallen ner och slår sönder alla de där 

självföryngrade plantorna. Fröträden fälls manuellt och de är så tunga så de måste man i regel 

fälla åt de håll där grenverket har växt på sig och får de då stå fritt så strävar alla åt söder. Så 

även detta är en planering, att ställa fröträd i rader och inga med sneda kronor och de ska stå 

så du kan fälla in dem i möjligaste mån för att undvika att göra åverkan på skogen. Inom 

företaget får vi med jämna mellanrum gå kurser och jag har varit på gallringskurs och 

apteringskurs och naturvård och vi har grönt kort men det är ju så med all utbildning att 
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tillämpar man den inte så försvinner en hel del av det där och vi huggare som är kvar apterar 

ju inte så mycket timmer utan det är skogsvård som gäller och då är inte den utbildningen så 

viktig. Jag brukar säga att man ska ha fallenhet för olika yrken. Titta på hårfrisörskor som ska 

ha kanonbetyg men de kanske inte kan klippa håret riktigt och färga det vettigt (en gliring, en 

vink i varm anda åt lärlingen som hade färgat håret i en lila nyans).  

 

Jag tror att man ska ha varit i skogen och de som kommer utifrån och inte har varit i skogen 

ska ha ett intresse för skogen alltså. Det är skillnad på elever som kommer och praktiserar hos 

oss, en del dom undrar över när det är rast och de undrar var reservdelar finns och efter 

toalett. Å så finns det de ungdomar som har intresse av skogen, intresse för att se skogen växa 

och komma upp och bli en färdig produkt. Detta är något jag saknar i det moderna 

skogsbruket alltså det sättet att sätta plantor och gallra bort som jag beskrivit tidigare. Själv 

har jag sett hela cyklarna och jag har fått påbackning på att jag lämnat för mycket i samband 

med gallringar men de yngre som kommer från skolan har den inställningen att ju mer träd de 

tar när de gallrar ju mer bit kan de hugga. Mitt recept är att du måste vara intresserad av 

naturen och skogen om du skall fungera som skogsarbetare. Visar termometern minus tjugo 

grader så får du inte vara rädd för och gå ut bara för att det kan vara knöligt. Detta med att det 

är kallare gör ju att fällningen fungerar annorlunda för då är trädet tjälet och då skörare och 

det blir svårare för då måste du vara mer noggrann i det du gör för alldeles så lite som du 

missbedömer tyngden på trädet så kanske inte en brytmån på ett par centimeter räcker när det 

är kallt (För att tvinga trädet att falla i önskad riktning används en metod som proffshuggarna 

kallar ”riktad fällning”. Den innebär att man sågar till ett slags gångjärn som styr trädet i fallet 

hela vägen ner till marken. För att åstadkomma detta gångjärn sågar man först ut en trekantig 

bit, det s.k. riktskäret, på samma sida som trädet ska falla. Nästa skär, fällskäret, sågas 

horisontellt från motsatta sidan. Men man sågar inte igenom hela stammen utan lämnar kvar 

en brytmån på ca 3 cm. Det är brytmånen som fungerar som gångjärn, (hämtat från 

www.Jonsered).  

 

När man sedan ska slutavverka så börjar man med att gå och titta hur det ser ut, varåt man har 

söder och om det är möjligt att fälla åt söder, för det är inte alltid möjligt att börja fälla åt 

söder. Det kan vara grannmark eller ungskog eller berg och allt möjligt och då får en ju ta det 

som ligger näst. Detta gör jag framför allt för min egen skull för då går det åt mindre energi. 

Eftersom träden har tyngden åt söder vill du peta ikull, fälla åt söder och då kommer man sen 

fram till var man ska börja fälla och då börjar jag med att göra ett riktskär på ett träd däråt jag 
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ska ha det. Sen kontrollerar jag riktskäret så det stämmer överens och är alldeles plant och 

inte snett. Numera har man ett siktmärke på motorsågen. Är det ett stort träd så gör jag ett 

instick med svärdet som alltså blir riktskäret och sen får jag eventuellt såga dän rotben så en 

har fritt och sen börjar du i samma nivå som riktskäret och sågar runt och är det så att jag har 

ett träd som lutar lite så sågar jag baklänges och drar sågen efter mig och helst ska den här 

sågytan vara helt plan och jämn och brytjärnet måste ju sättas in så att sågen inte ska kunna 

låsas fast för du har ju ingen chans att få in brytjärnet i efterhand. Det här med att tippa sågen 

så att den är i nivå kan man ju göra på många olika vis. Man kan börja där du har satt in 

brytjärnet och börja med att såga in där men normalt sett så kan du ju såga baklänges med 

sågen med skjutande svärd men det är betydligt jobbigare och såga hela träddimensionen med 

skjutande svärd. Att hålla sågen helt horisontellt är ju inte alltid enkelt och då kan man visa 

genom att flytta på handen så att det blir en bra jämvikt. Man kan ju kämpa för att hitta och 

det är inte alltid så lätt. Man kan skjuta svärdet framför sig hela tiden istället för att flytta 

kroppen så att du får sågen att jobba. Det här har jag lärt mig själv och det är sådana här 

smådetaljer som gör att man kan hjälpa andra för det är inte sånt man lär sig på skolan. Det är 

ju ett hantverk det här och du måste öva. Inget träd är ju likt det andra även om det kanske är 

samma kubikmassa och det är lika högt men det behöver ju inte vara mycket som skiljer vad 

det gäller grenar förrän det kan bli något helt annat. Har man en erfarenhet från att hugga 

kanske hundratusentals träd så kan man ju jämföra. Sen är det ju lite svårt att förmedla 

mycket av det här så när Ulla är med här så kan jag ju se att jag gör på ett annat vis och det 

fungerar bättre än det hon har lärt sig. Det är ju inte det att man inte lär sig något på kurs men 

smådetaljer har de ju aldrig tid att visa för man får inte hålla på och öva så mycket.  

 

Sen så ska man ju ha respekt för trädet, inget träd reagerar lika det är ju det där med 

säkerheten. Spjälkning är en sådan sak och som vi råkade ut för i början av veckan, vilket kan 

bli om skäret inte kommer mitt emot, när du har gjort fäll och riktskäret och du ska börja såga 

och du kommer under, det innebär ju att när trädet ska gå ner så lägger det ihop sig på stubben 

och kniper ihop och då innebär det att trädet är så tungt så det fläker upp så den änden som 

inte är avsågad vid stubben den sitter kvar och den andre änden som redan är avsågad spricker 

i trät och trädstammen i längdriktningen och då har du inte mycket kontroll och är det då en 

stor ek så kan den här delen som spjälkar spricka in en fyra-fem meter i längdriktningen och 

resten det står kvar däruppe. Antingen ramlar det ner eller så går det baklänges så ibland kan 

det enda vara att släppa sågen och springa. Men jag brukar ju säga att börjar det knäppa i trät 

för det hör man när ek börjar ge sig iväg så ska du vara observant för spjälkar trät, i och med 
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att det är så tungt träd, så hör man när det ger sig iväg även om du ska såga ut så långt som du 

ska så hörs ett knäppljud när det går av. Till 100 % så går den där brytmånen av när eken är 

på väg. Är det ett barrträd om du gjort ett ordentligt fällhugg och riktskär då kan ju inte det 

landa på backen men det gör det aldrig på ek. Ulla frågade mig och hon skulle ju fortsatt såga 

för då hade hon ju undvikit att det sprack så mycket, hon skulle ju inte ha sprungit men hon 

kunde ju inte avgöra om faran fanns eller inte och nu förstår hon att den inte fanns men i det 

ögonblicket när hon såg hur det sprack då la hon benen på ryggen för hon hade inte 

erfarenheten att avgöra om det var farligt eller inte och då tog hon så klart det säkra för det 

osäkra.  

 

När det gäller om det ska spricka så ser man ju också det på barken för det syns genom att det 

rör sig på barkytan. och Ulla hon förlorade ett värde för markägaren i och med att det var 

rotstocken men hon måste ändå värdera sitt liv högre än rotstocken. Hon borde sågat på så 

mycket hon kunde för att sprickan skulle blivit mindre men det där kan jag inte beskriva hur 

man upptäcker det utan det är en känsla utifrån erfarenhet så Ulla skulle inte kunna förutse 

detta. Jag menar att hon skulle sågat mer eftersom hon hade bra reträttväg och då hade 

ekstocken inte spruckit så långt in utan det hade bara varit en liten kant. Den där ekstocken 

kanske var värd en 1400:- som möbelstock men istället så blev det en A-kubb för 700:-. 

Händer det något som man inte förväntar sig så finns det en del man kan göra förutsatt att 

man är på rätt sida om trädet, alltså den sida dit trädet inte kan rulla. Under det att trädet faller 

kan man såga av lite brytmån så rullar trädet av sin egen tyngd. Det är sådant som jag lärt mig 

som en erfaren skogsarbetare som har hållit på så länge, det är det jag lever på. Att man kan 

hålla på när man kommer upp i åren förutsätter att jag har sådan erfarenhet att jag kan få hjälp 

av trädets egen tyngd och kraft för att få det dit jag vill. Man är tvungen att hela tiden vara 

observant för vädret eller temperaturen kan göra att förhållandena ändras, det kan ha varit 

kallt och så blir det varmare och man kan ha fällt 300 träd och kan ha kommit in i någon slags 

slentrian och så plötsligt så kommer det ett träd som sitter i spänn som reagerar helt olika 

jämfört med de andra. Man kan ju ibland behöva gräva fram träden. Det jag gör när det gäller 

tänkandet är mer ett planerande innan inför det man ska göra sen vet jag hur jag ska göra och 

jag gör. Man har ju hållit på så länge så man vet exakt när man kommer fram till vad man ska 

göra. Det är väl något dataprogram inprogrammerat i hjärnan, något slags erfarenhetsprogram 

som kopplar igång och jag gör hela tiden bedömningar. Ulla som är oerfaren hon tänker på 

hur hon måste göra och jag har ibland reflekterat över vad hon väntar på, vad är det frågan 

om? Vill hon något eller? Då är det väl så att hon tänker på hur hon ska fälla eller något annat. 
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När jag sågar så känner jag ju hur långt jag har kvar till slutet även om jag inte ser. Detta med 

att vara intresserad av naturen och se saker och ting växa upp är något som jag tror betyder 

mycket, att ha intresse för detta. Ulla har ju kommit in sent i detta och med stort intresse och 

envishet lyckats lära sig en del men den där blicken eller känslan för arbetet får hon troligen 

inte och detta är svårt att förklara men den som varit i skogen sedan barnsben bara har det här 

och det är för sent för henne att få in, hon är för gammal. Det är mer det här att se skogen som 

ett sammanhang och var man ska gå och hur det hänger ihop och sånt som är jättesvårt. Jag 

tror att det här den här blicken är väldigt svår att förvärva. Jag är faktiskt förvånad att jag har 

kunnat hänga med så länge men det kanske har att göra med att jag inte bara lever på kraft 

och styrka för då håller man inte länge. En period kunde jag inte ta på mig stövlarna själv utan 

det fick min hustru göra.  

 

För att orka jobba i skogen krävs ett verkligt intresse och en vilja att arbeta. Är du det minsta 

slö så orkar du inte för det är ett slitigt jobb och man får ju inte alltid gehör från de som har att 

göra med utrustning. De står ju i princip på samma ställe och stampar. Detta med 

framförhållning och planering är viktigt, att se till så man planerar så virkeskörning hamnar 

när det är tjäle och inte när det är tjällossning och detta har jag sett och man skyller på det ena 

och det andra och jag tror att det är ointresset. De som sitter som skogsinspektörer kanske inte 

själva har jobbat så mycket manuellt i skogen och har kanske inte så stor förståelse för hur 

slitigt det kan vara. Det får ju inte bli för stressigt heller. Man måste jobba massor med 

timmar för att maskinen kommer efter för snabbt efter en förröjning och detta är ju dålig 

planering. Det är ju bättre att man har jobben i lite tid så man hinner klart innan maskinen 

kommer eller i alla fall att maskinen är i andra änden. När jag började med det här så var 

arbetet styrt uppifrån hela tiden, det var ren huggning och ytterst lite som planterades. Man 

fick ett papper som sa att jag skulle göra det här eller det där imorgon och man var ju livegen 

på något lustigt vis.  

 

Sedan några år tillbaka har jag alltså arbetat tillsammans med en kvinna. Min och Ullas 

relation kan liknas vid en slags mästar-lärling relation och det var Ulla som ville ha det på det 

viset, hon tycker det är värdefullt eftersom hon menar att jag är en utrotningshotad art och att 

det kommer inga fler gubbar som har så lång erfarenhet av manuellt arbete i skogen året om 

som jag har. Ulla har fått chans och träna sig och fått instruktioner för att förbättra arbetet och 

det hade hon inte fått om hon hade gått ensam och det tycker hon är värdefullt men så tycker 

hon att jag är lite kärv ibland. I början var det lite svårt att veta om hon skulle orka och 
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veckorna gick men jag blev mer och mer imponerad. Ibland så sågade hon fast och ibland 

kom hon och ville ha hjälp och ibland ville hon inte ha hjälp för hon tyckte hon störde och det 

fanns faktiskt dagar då jag sa till henne att sågar du fast så kom och hämta hjälp för det är det 

jag är till för. Jag tror att vi kom nära varandra på så vis och hon skulle också kunna hjälpa 

mig om jag körde fast även om hon var lite rädd för att jag skulle träta på henne. De slet ju på 

kroppen på Ulla att sitta och rycka med en såg men som sagt så blev jag mer och mer 

imponerad av henne att hon klarade ut det här även om hon ibland hade ont i ryggen. Det 

finns personer i byn som frågat mig om den där kärringen som hugger med mig och jag 

brukar säga att ni skulle se henne; det är då ingen av er som slår henne och det står jag för. 

Det är strongt gjort alltså. Ibland har vi ju olika åsikter så det är ju lite kärvt ibland och jag 

viker ju inte mig i första taget men det beror nog på att jag jobbat så länge ensam och jag är 

inte van vid att behöva ta hänsyn till någon annan och jag anser att det jag gjort har varit rätt 

och så kommer Ulla med en annan infallsvinkel och jag är lite tuff och Ulla lite mjukare så 

det gäller för mig att hittat en lagom nivå på det där så det inte blir fjantigt. Vi diskuterar i 

stort sett allting och arbetet har blivit meningsfullare och intressantare men jag är inte mycket 

för att skriva. Jag kan lagom skriva medan Ulla kan skriva men jag kan räkna och det är ju 

lustigt för jag har ju ingen högskoleutbildning. När man ska aptera måste man kunna räkna, 

kvisttjocklek i förhållande till var på stammen, hur många kvistar per meter där sammanlagt 

fem ska understiga 40 % av toppdiametern, om det ska vara till en viss virkesklass. Sedan ska 

detta och andra faktorer läggas ihop som sedan avgör hur mycket man kan få ut av ett träd av 

olika klasser på virke. Detta är mycket komplicerat att räkna ut. Det där var man ju tvungen 

att kunna när man skulle hugga på ackord, skulle man hugga ett visst antal 100 bit massaved 

till frukost så var man tvungen att kunna det där och det är även olika beroende på vilket 

träslag. Detta med att ha någon att föra en dialog med och att ha som ett bollplank betyder 

mycket. Kan man inte prata med den andre så får man ju ingen respons på hur man ska göra. 

Det kan t.ex. vara att försöka tolka på en karta hur den som skrivit direktiven vill ha det när 

det gäller gränser och bestånd. Ibland behöver man nästan känna inspektorn för att veta vilka 

förkortningar han använder och även vad han menar med dem och sen får man diskutera vad 

han möjligen kan mena och titta på kartorna, har han ritat snitslar men inte hunnit sätta dit 

dem eller har han satt dit snitslar eller ritat snitslar som inte finns. När man diskuterat sig 

igenom det så kan man börja såga. Både Ulla och jag har ju varit lite av ensamvargar och för 

min del kunde det vara att man sa hej till frun på morgonen och sen kom jag hem efter 10 

timmar och gick och la mig och så höll det på om man hårdrar det så den sociala situationen 

att ha någon och framför allt om man har bra personkemi betyder mycket.  



 72 

Det är också en skillnad på hur träslag reagerar. Det är skillnad på lövträd och barrträd, 

lövträd är ju skörare medan gran och tall är segare. En ek som lutar åt ett håll och har tyngden 

åt ett håll och så ska du med mekanisk hjälp försöka fälla den åt ett annat håll med hjälp av en 

vinsch eller något annat. Du kan aldrig fälla den i sidled för lutar den åt söder så måste du 

fälla den rakt åt norr för annars, när du kommer till en viss punkt när du drar med en vinsch 

eller skjuter på med en maskin, så går brytmån av och trädet lägger sig åt det håll där du har 

tyngden. Det sker lätt olyckor i samband med fällningar vid åkerskanter eller kraftledningar 

där man vill att trädet ska lägga sig i en särskild riktning. Det är absolut en sak som inte alla 

tänker på. Lövträd är alltså lite mer vanskligt och där måste man ha allt under kontroll för de 

reagerar lite annorlunda. Det arbete som sker manuellt idag är ju framför allt röjningen och så 

finns det något som heter övergrovt och det är trän som är för grova för skördarna. Ett tag så 

jobbade jag en och en halv dag i veckan med att fälla övergrovt och frötallar.  

 

Några allvarligare olyckstillbud har jag inte varit med om men jag har varit med om att tagit 

hand om folk som sågade sig under ackordstiden, bland annat en som sågat sig i halsen och 

det var nära och en kille som sågade sig i vaden. Jag tar alltid av mig hjälmen när jag tankar 

för då hör man vad som händer runt omkring och man hör om det är någon som ropar men 

många har hjälmen på och hörselkåporna likaså. En som sågade sig ropade att han hade sågat 

sig och jag flög iväg och halvvägs kom jag på att han kanske inte hade något första förband så 

jag stack tillbaka och hämtade och när jag kom fram så stod han upp och jag jippa ikull 

honom och slet sönder byxorna där bak och la om ett första förband och sen sa jag åt honom 

att ligga där för jag måste ringa. Jag kom till en barnfamilj, blodig och dan för jag fick slita 

sönder det där första förbandet med tänderna, och de hade stryktvätt vid telefonen men det var 

ingen fara även om det såg hemskt ut. Det var i ett skede då de hade ändrat koordinaterna för 

var vi höll hus men det fanns en taxichaufför som visste var vi var och killen klarade sig. Det 

finns en annan historia som är lite speciell, det var två kompisar som var ute och fällde och de 

hade en sträcka med trän som skulle fällas och då var den ene på ett ställe och den andre 

framför och den ene fällde en stor timmertall mitt över den som var framför som alltså fick 

tallen mitt över sig. Det såg ju den som fällde och trodde att nu är det adjöss med honom men 

han hade kommit precis mellan grenarna och stod där under tallen och både hjälm och 

huggarbälte hade blivit avskalat av grenar från tallen men tallen hade stannat på några grenar. 

Det hade ju bara blivit mos av honom men han klarade sig. 

Förr när det var mycket folk ute i skogen så hände det mycket inte minst när man jobbade på 

ackord och det skulle gå fort och det var bråttom och det inte fanns den skyddsutrustning som 



 73 

finns idag. När jag började så fanns det inget särskilt och inga kojor och sitta i. Man var ute 

jämt, ibland dyngsur med stövlarna fulla av snö och då kan man behöva skoja en del för att 

hålla humöret uppe. När man fäller ett träd så är det ju viktigt att tänka på att få gjort så 

mycket som möjligt så energisnålt som det går så man fäller trädet och sen när man kvistar så 

försöker man va så effektiv som möjligt så man inte behöver springa fram och tillbaka utan 

hinna med allt på fram och tillbakavägen och passa på att kvista på ett sätt så trädet rullar runt 

av sig självt så man kommer åt all kvist. Om man kvistar lite under så rullar det av sig självt 

när du sågar av. Det gäller att göra detta så tidsbesparande som möjligt och helst dra med sig 

toppbitarna så det blir en hög vid rotsidan. För mig är detta självklart men för Ulla har detta 

varit något som hon har fått iaktta och lära sig av och se att det var det mest praktiska sättet att 

göra det på.  

  
Skogsarbetarens/mästarens (fortsättningsvis mästarens) och hans lärlings berättelse är skriven 

utifrån mästarens perspektiv men i realiteten har lärlingen bidragit med synpunkter och 

reflektioner. Jag anser utifrån berättelsen att social vana i hög grad påverkat att mästaren en 

gång påbörjade ett arbete i skogen. Denna berättelse visar också tydligt på perspektivet 

handlingsvana som jag menar är den dominerande vanan i denna berättelse. Framför allt för 

att det handlar om så lång erfarenhet av en verksamhet. Berättelsen skildrar en enorm 

erfarenhet, med flera decenniers vana av skogsarbete och skulle man beräkna antalet träd som 

mästaren fällt under sitt liv, så skulle det förmodligen bli hissnande siffror. Denna 

skogsverksamhet har också varit med om en enorm utveckling där mästaren funnits med 

under hela tiden, från tiden då skogsbruket drevs manuellt till idag då skogsmaskiner med 

datorutrustning sköter mycket av arbetet. Den vana som mästaren utvecklat har alltså skett 

under exceptionellt lång tid och i ett sammanhang. Intresse, men även tvivel inför hur något 

är tänkt att göras, kan sägas vara centralt för mästarens utveckling av vana och berättelsen 

visar också att reflektionen har medfört att vanan har utvecklats och förfinats. Exemplet med 

utvecklandet av brytjärnet visar på detta. Mycket av mästarens handlande bygger på att han 

gjort det förut i många sammanhang, och när han ställs inför liknande eller nya situationer så 

uppstår en handling direkt i förhållande till vad som för stunden och situationen är 

ändamålsenligt. I motsats till detta beskriver mästaren sin lärling som behöver fundera över 

hur något ska göras, något som förmodligen även mästaren gjort, framför allt redan för 30-40 

år sedan. Mästarens kunskaper kan beskrivas som i första hand av formen techne men även 

fronesis, något som kan hänföras till kunskapsvanor. I bedömningen som mästaren gör väger 
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han in en mängd faktorer som påverkar hur han sedan ska gå till väga för att fälla trädet. Det 

handlar ju inte bara om ett träd som ska fällas så innan själva fällningen äger rum så har han 

rekognoserat för hur hela fällningen ska fungera så bra som möjligt samt att det ska vara 

enkelt att hämta det fällda. I detta sammanhang är begreppet tyst kunskap relevant. Ett 

exempel på denna så kallade tysta kunskap är beskrivningen av när lärlingen skulle fälla en 

övergrov ek och där lärlingen var tvungen att lägga benen på ryggen för att inte riskera livet. 

Mästaren tar här upp ett antal tecken under själva fällningen som gör att han skulle kunna 

bedöma om det är farligt och även hantera situationen ifall eken skulle spricka. Hur han gör 

kan han inte beskriva utan det är en känsla utifrån erfarenhet där såväl ljud från knäppningar i 

stammen som rörelser i barkytan påverkar bedömningen. Mästaren beskriver också hur viktigt 

det är att arbeta energisnålt och som exempel på detta beskriver han hur han går tillväga när 

han fäller ett träd och kvistar det på ett sådant sätt att han får trädet att rulla runt av sig självt. 

Det gör att han inte behöver springa fram och tillbaka utan han hinner med all kvistning på 

fram och tillbakavägen, ett sätt att utföra arbetet på det mest optimala sättet, ett exempel på 

techne. I berättelsen framkommer även att man i skogsarbetarkretsar inte tar hänsyn i 

tillräcklig utsträckning till de erfarenheter som mästaren har, arbetet skulle kunna 

effektiviseras mera. Mästaren har sedan några år en lärling och deras förhållande verkar vara 

ett mästar-lärlingförhållande där båda vinner på relationen. Mästaren måste reflektera över 

vad han gör när lärlingen har synpunkter från en annan infallsvinkel och lärlingen får ta del av 

en vana som mästaren skaffat sig genom mångårig verksamhet. Att deras relation fungerar 

verkar också ha att göra med mästarens och lärlingens personligheter och de diskuterar i stort 

sett allting. Mästaren tycker att arbetet blivit meningsfullare och intressantare sedan han 

började arbeta tillsammans med lärlingen. Han menar att det finns saker som är svårt att sätta 

ord på, men som har stor betydelse för hur relationen ska utvecklas, om den fungerar eller ej, 

mästaren beskriver detta i form av personkemi. Sammantaget så visar berättelsen hur 

komplext arbetet som skogsarbete är. Det är en mängd faktorer som påverkar arbetet och 

dessa faktorer, inte minst risker, måste tas hänsyn till genom bedömningar och 

ställningstaganden, ibland omedelbart, där förutsättningarna är erfarenhet, vana, från ett otal 

liknande situationer i skogsarbetessammanhang. Berättelsen pekar också på vikten av intresse 

för att denna vana ska utvecklas men också för att man ska orka fortsätta med arbetet under 

längre tid. Intresse men även envishet är också något som verkar ha varit avgörande för att 

lärlingen har utvecklat en vana även om mästaren menar att hon troligen aldrig kommer att få 

den där känslan och blicken för arbetet eftersom hon har börjat för sent. Han säger att det här 

med att se skogen som ett sammanhang, var man ska gå och hur det hänger ihop är jättesvårt 



 75 

och den där blicken är svår att förvärva och det är svårt att förklara men den som har varit och 

verkat i skogen sedan barnsben bara har det. 

 

Jägarens/fiskarens berättelse 
Samtalet med jägaren tillika fiskaren skedde i hans kök men jag fick också träffa hans 

jakthundar. Han visade mig också ett fiskevatten i samband med en promenad.  

 

När jag var barn så berättades det mycket historier, inlevelseberättelser med inslag från 

speciella platser i naturen, och alla visste hur det såg ut på skogen. Där är den myren och där 

kom älgen och där var mården och där kom den och den när de var ute och jagade eller när de 

kom och gick. Då fick man reda på lite grann och lite om olika metoder hur man gjorde. 

Farsan berättade om hur de jagade med fällor, det var ekorre på den tiden och då lyssnade 

man på det där hela tiden och sen fick jag som liten på femtiotalet börja hjälpa till med fällor 

och saxar men jag fick inte ladda dem själv utan bara vittja. Min farsa hade alltså lärt mig hur 

jag skulle ta ur dem om det satt en räv där även om det var sällan, det var mest mård och den 

var i regel ihjälslagen men farsan hade visat hur jag skulle slå ihjäl räven om den hade fastnat 

för det var det man kunde göra om han satt fast i saxen. Sen fanns fällor där man tog levande 

vilt som mink och hermelin eller lekatt. De skulle vittjas varje dag där och det var inte så 

långt hemifrån, kanske ett par kilometer och då fick man gå efter skolan innan det vart mörkt 

och på vintern var det till att åka skidor. Det var en sex-sju fällor som man skulle vittja varje 

dag och man fick lära sig hur man skulle ta ur och ta dö på exempelvis en mink. De var 

hemskt arga och man klämde fast näbben och ströp han med en pinne för man fick ju inte 

öppna för då stack han tvärt och då hann man ju aldrig med. Detta var mina första 

jaktupplevelser. Samma var det med fiske. Farsan visade på några vatten, bäckar man gick 

och fiskade i och sen fick man följa med eller så var det andra gammelgubbar som tog en 

med, på lördagen när de hade slutat jobba tolv på fabriken. De tog långspöna och sen gick de 

till tjärnarna och då fick man följa med ibland. Sen när man började i skolan så träffade man 

pojkar och man fiskade och lärde sig naturen. På den tiden fanns stigar överallt i skogen men 

de var inte märkta utan man måste lära sig vart de tog vägen men vi följde bäcken hemifrån 

där vi bodde ända upp till en tjärn, ungefär fem kilometer, och sen grenade sig bäcken i andra 

bäckar som gick till andra platser och efter hand blev man varm i kläderna och lärde sig 

stigarna mer och då kom man till nya platser. Sen lärde man sig att springa gent över skogen 

till nästa tjärn utan att följa bäckarna och tog bara ut en riktning då om det var något hygge 
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eller speciellt berg. Allt detta lärde jag mig av farsan, hur man skulle läsa och ta reda på, 

vända sig om och memorera hur det såg ut så att man inte bara sprang vind för våg. Jag har 

minnen från 1958-59 då vi var småpojkar, när vi var som längst borta kunde vi vara en och en 

halv mil hemifrån och det var helt ute i vildmarken. Men vi visste vägen ner till dalen och 

hemifrån till dalen var det precis en mil. Sen följde vi ån i en fem-sex km uppöver och sen 

kom man mitt för byn och då gick man till en annan bäck och följde den till en tjärn och sen 

till en annan bäck som kom från en annan tjärn och sen tog man stigen till byn och sen vägen 

hem och det var en sträcka på två och en halv mil innan man var hemma igen och då var man 

inte mer än 9 år gammal. Men det var aldrig några problem och vi kände aldrig någon rädsla. 

Jag var yngst och de andra var två år äldre. Jag gick aldrig vilse och vi fick ju alltid fisk och vi 

hade salt med oss och sen stekte man fisken över öppen eld. Detta är det första jag kommer 

ihåg när det gällde fiske för någon jakt utöver fällor blev det inte förrän senare när jag var 16 

år. Jag kommer ihåg precis hur det började, för i skolan så skulle man ut och praktisera och 

skaffa sig arbetslivserfarenhet som det hette, och man gick i skolan i fjorton dagar och sen 

praktiserade man fjorton dagar och jag praktiserade på en sportaffär. En dag kom en man som 

berättade om hur han bodde i fjällen och skulle fara hem till påsk och jag blev intresserad. 

Senare kom han och frågade om jag ville följa med och jag följde med honom och eftersom 

han var borta en hel del så var jag med hans bror som drev jordbruk och hade byggt en ny 

lagård och jag hjälpte till med lite av varje. En kväll satt vi och pratade och då sa han att han 

skulle ha haft sig en dräng och du kanske vill komma hit och bli dräng och så blev det, så kom 

jag dit. Jag funderade inte i två sekunder utan jag for hem och sa upp mig direkt på det jobbet 

som jag hade fått efter praktiktiden. Jag kom tillbaka den 10 maj 1966 och började som dräng. 

En dag i september då det hade fallit ett tunt lager med snö hände det att efter att vi hade gjort 

lagården så säger min arbetsgivare att i dag må du väl gå upp i fjället och jaga ripa. Jag fick 

låna en hagelbössa och drog iväg till fjälls och det var ju ingen hundjakt men jag hade ju 

sprungit uppe i fjället och fiskat hela sommaren så jag kände ju till marken bra och jag minns 

så väl den där dagen för jag hade ju skjutit väldigt lite med hagelbössa på den tiden men jag 

sköt 56 skott och jag sköt sex ripor. Det var flyktskytte då man gick och skrämde upp dom 

och det var ett enormt ripår hösten 1966 och våren 1967. Jag minns att jag jagade och snarade 

så fort jag var ledig och när säsongen var slut den siste februari hade jag fått över 800 ripor 

den säsongen så jag var ju i fjället jämnt. Så fort det inte var något jobb så var jag uppe på 

fjället en halvtimme efter frukost för vi bodde så ovanför åkrarna efter en femhundra meter 

granskog så började fjället och jag kutade upp där.  
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Min husbondes pappa var en legendarisk jägare som hade skjutit både björn, järv, lo och räv. 

Han sköt över 700 rävar under sin levnad och räknades som specialist på rävjakt. Han lärde 

mig otroligt mycket och det gick ju till så att han var med på jakt även om han då var 66-67 år 

gammal och han var i otrolig vigör i kroppen. Han gick ofta när snön kom för då är det lättare 

att se eftersom man jagar på backen. Det var morgnar då vi gick i lagården och det skulle till 

att börja ljusna då gubben gick med salongsgevär upp i fjället och en morgon i december, jag 

kommer ihåg det så väl för jag hade just varit på höskullen och slängt ner hö, kom gubben och 

sa att nu ska jag upp i fjället och skjuta mig några ripor och han hade 20 salongsgevärsskott 

och när han kom hem hade han 22 ripor. Då hade han fått två ripor på samma skott genom att 

gå så han såg att där satt en bakom, mitt för, och genom att ställa sig rätt fick han båda två och 

detta gjorde han två gånger. Det var en djävla gubbe! Han berättade för mig om hur räven 

hade sprungit på olika sätt och han hade en enorm blick för det där att se vart djurena fanns 

just uppe i fjället. Han lärde mig att jaga hare på lega, hittade man spår efter hare så följde 

man det och höll uppsikt så kunde man se var haren låg. Jag har skjutit många harar då de 

ligger på daglegan, de har ätit på morgonen och så går de och lägger sig och han lärde mig hur 

detta fungerar, men det har jag inte gjort i vuxen ålder utan det var när jag jobbade där uppe. 

Jag snarade även hare i harväxel och då gör man en rund hage med ris och så gör man fyra 

slaghål, en i vart spår och så lägger man en hötapp i mitten. Det var klockrent att det satt en 

hare där på morgonen när man kom dit. Så där lärde man sig väldigt mycket. Jaktintresset 

hade jag ju innan men jag hade ju inte haft möjlighet att jaga ifrån pojkåren, som farsan hade 

gjort, och lagstadgningen var sån att man inte fick licens på ett vapen förrän man var 16 år 

och då fick man licens på slätborrad bössa. Man fick förstås gå med bössa på den tiden under 

målsmans uppsikt och där började min jaktliga bana. Det här med att fiska har alltid funnits 

och aldrig avstannat utan följt med hela livet. Min morfar lärde mig otroligt mycket om 

nätfiske och sånt där och han var en sån fiskare som nätade väldigt mycket, men det har jag 

aldrig hållit på med på senare år. Det är nog 25 år sedan jag la nät tror jag. Jag har liksom 

inget behov av det. Sedan 1987 så är mitt största fiskeintresse flugfiske, med flugspö alltså. 

Jag fiskar i genomsnitt ett hundratal dagar eller tillfällen under en sommarsäsong och mellan 

30 och 50 dagar på vintern. Jag fiskar nästan uteslutande med fluga och på sommarhalvåret i 

strömmande vatten och det är roligt. Jag far ibland till en sjö och fiskar med långdrag men då 

har jag alltid flugspöet med mig om fisken går till ytan.  

 

Vilka kunskaper man behöver har bland annat att göra med arten man fiskar, och här uppe 

fiskar jag nästan uteslutande öring och röding. Sen fiskar jag lax i Norge och det går inte ett 
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fisketillfälle utan att man lär sig något nytt, naturen är ju outgrundlig och man blir aldrig klok 

på den och man har lärt sig väldigt mycket. Fram till 1987 så brydde man sig kanske inte så 

mycket om det här med olika väsen vid ett vatten, det var bara flugor som for och flög men 

idag har man ju lärt sig det här med limnologin och läran om fiskens beteende och hur de äter 

och allt det där och det gör ju sig självt. Man lär sig ett vatten och framför allt eftersom man 

fiskar så mycket så lär man sig vattnet på höga vattenstånd, på mellanvattenstånd och på 

lågvattenstånd och så memorerar man hela tiden vattnena. Jag vet exakt att när det är hög 

vårflod med en och en halv meter över det normala vattenståndet så vet jag fortfarande var 

stenarna ligger ute i vattnet, och då försöker jag nå dom, för då vet jag att där bakom den där 

stenen står fisken nu eller så står han där inne vid land för där finns det en grop och är det 

hård ström så står han inte och jobbar där utan han ställer sig där nere i stället. Detta betyder 

att man måste ha fiskat vid lågvatten för att kunna bedöma läget vid högre vatten. Sen har 

erfarenheten gjort att man lär sig hur vatten beter sig, man ser virvlar, man ser ett blankvatten 

även om stenen ligger en halvmeter under ytan så två meter nedanför uppstår den där blanka 

spegeln. Ju mindre vatten det blir och ju närmare du kommer innan det börjar välla över sten 

så ser man hur den där spegeln flyttar sig närmare sten och då vet man att när det är högvatten 

så får man inte lura sig av att spegeln ligger tre meter nedströms utan då må jag flänga flugan 

en bra bit ovanför så den ska gå över det området för att exponera flugan för fisken och det 

stämmer ju oftast. Det går inte att lura naturen och sådan är fisken och så funkar fisken för 

den är verkligen en resurssparande individ som hela tiden äter en viss mängd mat och äter 

mycket när det finns och svälter när det är lite, och då är han jätteduktig på och hitta det 

vatten som är enklast och stå i. Han står ju inte och jobbar mot en ström om han inte behöver 

jobba emot om han inte kan få i sig mer energi än vad han gör av med.  

 

Jag läser mycket i flera olika fisketidningar och där står hela tiden reportage och sen har jag 

flugbindningsböcker om flugbindning och då får man lära sig där. Jag binder alla mina flugor 

själv men hur flugan ska se ut stämmer inte alltid överens med verkligheten utan de flugor jag 

binder ser olika ut mot de som är på bild men de funkar faktiskt bättre, de är enklare. Fisken 

ser saker och ting ur ett annat perspektiv än vad det mänskliga ögat ser . För oss ska det se fint 

ut men för fisken ska det vara en matbit så fisken är ett väldigt selektivt djur och speciellt 

öringen är noga. Du kan fiska med en fluga i en timme och du kan få tre hugg per kast, han 

kan komma upp och du hinner inte med och så fortsätter flugan och flyter och han är där en 

gång till och tredje gången så smackar han på och då är det inte samma fisk, det har varit tre 

olika fiskar som hugger, då är det ett bra fiske. Men sen kan det vara så att du provar en fluga 
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och efter en timme har fortfarande ingenting hänt, du kan stå där och slänga så länge du vill, 

då har den kläckningen gått över. Det finns c:a 350-360 arter sländor som ska kläcka över en 

sommar och då kan det vara flera per dygn och ibland kan det hända att man kommit ner till 

vattnet kvällen före och då hade man ett skapligt fiske, det högg nu och då och så kommer jag 

dit och slänger ut samma fluga jag använde då och känner inte ett liv. Jag byter fluga på fluga 

och sen hittar man en fluga och så slänger man i och på första kastet så smackar det på. Så tar 

man in den och är det en mindre fisk så slänger man tillbaka den annars tar man rätt på den 

och slänger i flugan igen och det händer ingenting, totalt värdelöst. Då kan det vara så att när 

flugan landade i vattnet var den torr och den hade en nyans och sen när flugan vart blöt så 

förändrades nyansen lite grann så ska man ha flugor i grön nyans så ska man ha 20 olika 

gröna nyanser eller så hade du en tia på och det första man börjar med är att ta samma fluga 

men med storlek 14 eller 12 och då kanske de hugger. Men hugger de inte då så får man börja 

om med en fluga med annan grön nyans och prova om de är riktigt selektiva. På våren kan du 

slänga i vad som helst och de smackar på och då är det oftast så att man ska ha en fluga som 

sjunker lite grann men för mig så är det ytfisket och torrflugefisket där man ser fisken när den 

går upp och tar som är så roligt. Det är så direkt och helt fascinerande och laxen är ännu 

svårare men den är också ännu roligare och fiska för den är ju så stridig. Första veckorna i 

juni är laxen helt enorm. Atlantlaxen som kommer upp är som en torped och få fiskar ger 

sådant motstånd. Det som skiljer laxfisket från det andra fisket är att det behövs lite större och 

flaschigare flugor men jag kan säga att man skulle klara sig med en färg och det är svart med 

lite rött på men så vissa dagar kanske du inte får någonting på den. Expertisen eller 

forskningen säger att fisken inte har färgseende, och det har inte djurena heller förutom vissa 

djur som kattdjur, men inte älgen för de ser olika gråskalor och så är det med laxen också.  

Laxen påstås inte ha färgseende men han har ju ett otroligt skalseende och ser de här zonerna 

olika och då beror det på vattnet, är det ett humusfärgat vatten och solljus ute så ska du fiska 

med en fluga med väldigt klara, flaschiga färger, klarblått silverkropp med vit vinge eller 

något sånt där och är det svart mitt i natten eller mörkt, väldigt molnigt, då ska man köra med 

mörka flugor. Mitt i natten kanske det ska vara en svart fluga med lite silvertinsel på eller en 

röd butt eller någonting men det är allt man behöver för fisken tar nästan allt på siluetten 

såvida man inte fiskar nere vid botten. Är det kallt i vattnet så måste man ju ner och då går det 

åt mera energi för fisken att gå upp och ta flugan och gå ner och ställa sig igen eller göra den 

där svängen runt och hitta sin ståndplats. Då gör han inte det och då sätter man på en 

sjunklina och fiskar djupt och då går flugan förbi fisken och då kan han rusa fram och ta 

flugan.  
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Men det är som sagt flytlinefisket som är roligast när man fiskar precis i ytfilmen. Det är helt 

fantastiskt när en lax hugger, det spelar ingen roll hur många laxar man får eller fått, varje 

hugg är enormt. Sen när man har dem får man känna sig för den första minuten och inte ta 

dem för hårt. Det finns en regel som säger att man ska ta laxen så hårt att det tar lika många 

minuter som kilo lax att ta upp han men det där stämmer inte på vissa, det beror också på 

vilka vatten det är. Är det lugnare vatten är fisken mycket roligare och tar det mycket lugnare 

men är det ett stritt vatten och det är mycket fisk som kommer, så blir det en otrolig 

konkurrens i den höljan man fiskar i och då kan det bli en fart som inte är utav denna världen. 

Man tror att man fått en idiot på kroken, han bara vänder och går rätt ut och det är bara och 

springa om du inte har lina som du kan ta av, annars drar den av linan tvärt. Det beror också 

på om man fiskar storlax, alltså över tio kg eller fisk över sex kg för då fiskar jag med 

tvåhandspö som är 14-15 fot långa och så kör man med 0.35-0,40 tafs. Men eftersom jag 

fiskar mycket i smålaxälv så fiskar jag med samma spö som jag fiskar öring på, klass 5 och 

det är väldigt lågt för att vara laxfiske men det blir så mycket roligare. Jag kanske får hålla på 

två-tre minuter längre för att trötta ut laxen och sen beror det på vilken älv. Det finns en älv 

med mycket stor sten och mycket vass sten och då måste jag ha tjockare tafs men ju tunnare 

tafs man har desto större chans har jag att få fisken för ibland kan fisken vara otroligt tafsrädd. 

Ibland kan jag binda flugan direkt i fluglinan som är grov som ett klädstreck och ibland så 

måste du ha en tafs som är 0.18 för han tar inte på 0.25. Det är lite knepigt och det där får man 

testa sig fram. Fiske är en otrolig prylmarknad och det tar lång tid och det är dyrt innan man 

har all vetskapen, till man har funnit sig själv och är säker på sin sak att det där bryr jag mig 

inte i. Jag kör mitt för att jag vet att det funkar men det är lätt att halka in i prylar  men nu 

köper jag ju aldrig en fluga för jag binder ju alla själv och då är det inte så dyrt. Jag kan träffa 

en fiskare nere vid älven som har fått fyra laxar på en fluga och får jag se flugan då går jag 

upp till hyttan jag bor i och så binder jag en fluga som ser ungefär lika ut för det kan vara som 

så att just det här dygnet så tar laxen på den färgen. När det gäller spön och linor så har det 

skett en otrolig utveckling de senaste 15-18 åren. Det har varit ett riktigt dilemma att lära sig 

kasttekniken. Jag fick mitt första flugspö när jag fyllde 18 och jag hade inte tålamod att lära 

mig kasta fluga för ingen kunde och det var lite grann som golfen att det var lite snobbigt att 

fiska fluga. Idag har det blivit ett folkfiske men det där spöet hade jag till 1987 och jag hade 

fått några abborrar och några sikar och ett par öringar och mesta tiden gick åt att vara uppe i 

skogen och leta flugor eller försöka ta ner dem ifrån träna.1987 fick en kompis 24 smålaxar 

på mellan 1,3 och 2,5 kg på ett fiske i Norge och sedan frågade han mig om jag inte skulle 
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fara dit och då for jag dit och där var man tvungen att fiska med fluga, man fick inte fiska 

med drag eller mask. Då fick jag ett lite bättre obyggt spö av brorsan och jag byggde det där 

spöet. Jag snurrade ihop det och vi for dit några stycken och vi lyckades få ut en tio meter 

lina. Kompisen hade på en och tappade och jag hade på två och tappade dem bägge två. Men 

det var ju något enormt det där och så for vi hem efter två dygn och sen så köpte jag ett 

likadant spö som kompisen som hade fått de 24 laxarna. Ett tiofots grafitspö som kostade 

femhundra kronor och så köpte jag en lina och så for vi dit en vecka senare och jag tror att det 

var i slutet på juli och jag minns så väl att vi kom fram klockan nio och vi skulle fiska ett 

dygn och vi började fiska direkt när vi kom fram och då klockan var elva så hade jag fyra 

laxar och den största vägde 4,2 kg. När vi kom hem hade jag 12 laxar och 3 havsöringar och 

kompisen min fick 24 laxar och 8 havsöringar och sen satt jag fast på kroken när det gällde 

flugfiske. Så här långt så kunde jag fortfarande inte kasta och fick ut max 15 meter lina och 

jag höll på och harva med det där och så 1989 då köpte jag mitt första riktiga laxspö och gick 

en kurs och lärde mig kasta underhandskast med tvåhandsspö och sen har jag hållit på med 

det där i alla år så idag tror jag att jag kan kasta 25-30 meter även om jag har skog en meter 

bakom mig och det går bara med underhandskast där du utnyttjar vattnet för att få ut linan till 

skillnad från överhandskast där linan far bakom huvudet och går bakom dig men då måste du 

ha en yta bakom dig. Ska du kasta ett fritt överhandskast på 25 meter så måste du ha en 12-13 

meter fritt bakom dig. Kastar du ett underhandskast så kan du ha en vägg bakom dig och det 

är ett tajmingkast och fungerar suveränt bra. I flugfiske idag sitter kanske 50-60% i 

utrustningen. Har du rätt spö och rätt lina till spöet så är det bara att dirigera spöet, spöet gör 

allt jobb med att kasta grejerna. Det enda du ska göra är att lära dig en rörelse, ett visst 

kastschema, men när man väl kan allting så sitter det i ryggmärgen och det kan bli knepigt när 

man ska försöka lära ut för man tänker inte på vad man gör.  

 

Det är fascinerande med fiske för man lär sig hela tiden och det är så mycket mer att lära sig 

när det gäller tekniken att fiska än det är med jakt. I jakt finns det en viss etik och när det 

gäller fisket en annan men det är mer problematiskt med jakt. När det gäller fisket kan du stå 

där och kasta två tusen misslyckade kast men du skadar ju ingen fisk och du kan ju stå och 

öva vid ett vatten utan att ha krok på och ändå lära dig något. Men är du i skogen och jagar 

och släpper ett skott så kan du vid varje skott tillfoga viltet skada, och har du då inte hund så 

är det ändå svårare och idag är man skyldig att ha eftersökshundar och i och med att jag har 

hundar så är det inga problem, de hittar ju nästan allting som man skadskjuter om det far i 

backen. Men på älgjakten är det ju hemskt noga för det finns ingenting som är så frustrerande 
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som när man skjuter på ett djur, speciellt en älg, och så springer den likadant och du känner 

att det där skottet tog någonstans och det är inget kul. Detta är en jäkla känsla även om man 

har varit med länge. Den känslan blir bara värre och värre för man vill inte tillskansa viltet 

onödigt lidande. Det är väl därför jag är tveksam till älgjakten numera, den ger mig ingenting 

idag men däremot är småviltsjakten rolig. Det som ger mig mycket tillbaks i jakten är 

kamratskap, kojliv i fjället och få höra de där historierna som berättas. Det är detta som är 

jakten för mig idag, själva det där dödandet är en bisak. Däremot är det roligt att sitta och 

lyssna på en hund när man hör ståndskallet, man hör kanske drevet om älgen inte står så 

hundkarlen får skjuta och de kanske kommer genom passkedjan, då är det spännande och då 

höjs pulsen. När det gäller fisket är det samma puls varje gång och speciellt när det är stor fisk 

i farten, man ser en öring som man sett innan och vet att han finns där och tar torrflugan med 

ett djävla plask. Man tappar otroligt mycket fisk men sen får vi otroligt mycket fisk men det 

är ju tack vare att vi fiskar så mycket. Jag kan säga att ifrån juni och fram till 10 juli så for jag 

hemifrån 5-6 på kvällarna och kom inte hem förrän 5-6 på morgonen varje dag. Och gör man 

det varje dag nästan hela sommaren då hittar man de där kvällarna då fisken tar. En del dom 

kommer upp hit på semester mitt i juli oftast efter det att dagsländan har lekt, alltså efter den 

bästa tiden har varit och det är oftast från veckan efter midsommar och fram till runt den 10 

juli. Under den tiden kommer det alltid en två-tre-fyra kvällar som är kanonfiske, och vi fiskar 

uteslutande nattetid. Vi har ett talesätt här uppe att turisttimmen är klockan tio och då kan 

man åka för då åker turisterna hem till sina stugor och husvagnar och då börjar vi fiska. 

Många gånger har man varit vid en sjö där många fiskar och fisken blir som blasé på allt som 

far och så väntar man och klockan blir tolv och det händer ingenting och sen så vid halv ett så 

är det precis som om du vrider på en knapp och det blir en kläckning som inte är av denna 

världen och det vakar överallt. Hittar du rätt fluga då så har du en fisk på varenda kast. De 

stunderna är fantastiska men de är inte många. Tänk de gånger du fiskar röding på vintern, de 

där stunderna då man kommer in i stimfiske, då man kan dra 15-18 fina stora rödingar på 

mellan ett halvt och ett kg på en kvart, men det händer kanske en gång vart sjunde år.  

 

En gång tog jag 22 laxar på 45 minuter, det var ett helt flak med ett hundratal laxar som stod 

där och sen stack de. När man gör sådana grejer känner man sig lite som rovfiskare men det är 

inte många gånger man får uppleva det under en livstid och jag tror att det är de där gångerna 

som gör det när man är ute. Du kan ju gå på jakt också och ena dagen gör det sig självt och 

allting går bra sen kan man jaga flera helger i rad och du kommer inte åt någonting vare sig 

ripa eller älg. Det är precis som om du går i en död terräng men så är det ju, det är det som 
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gäller i naturen. När det gäller jakten så räcker det att du går tio meter fel när du jagar med 

hund, går hundarna tio meter fel och fågeln trycker så flyger den ju inte upp och har fågeln 

inte rört sig på flera timmar finns det heller ingen vittring kvar och är det fel väder så får du 

inte upp någon fågel. Det är det där som är som är så fascinerande med jakten och fisket, för 

du kan inte säga att nu ska jag gå ut och ta det och det, utan du får finna dig i som det är. Det 

är också viktigt att känna till marken, för det är alltid frustrerande om du inte känner marken 

för då får man börja läsa och tänka sig att där kanske det kan vara fågel eller där kan det sitta 

fågel och sen får man kryssa sig fram. Har man hundar så gör ju hundarna det mesta av jobbet 

och jag går bara med, sen kan jag ju läsa marken och är marken då känd så vet jag ju var 

riporna håller till. Sen kan vädret påverka mycket, djur har en jäkla förmåga att känna av 

vädrets växlingar innan det kommer så därför kan man ibland ta fel. Sen måste man ju träna 

skytte, särskilt flyktskytte på hösten och man kan inte bara skjuta rakt in i en kull som flyger 

upp för då skadar du kanske en massa kycklingar utan då väljer man ut en ripa och tar den så 

man inte skjuter på någon annan och är det då så att man fått den i backen eller bommat den 

så kanske det flyger en till där borta som jag hinner på och det är ju också mycket etik, att inte 

skjuta på fel fågel och jag har hittat mycket fågel uppe på fjället två tre dagar efter 

ripjaktspremiären. Då kommer hunden helt plötsligt med en ripa och jag har inte skjutit något. 

Då har den legat död på fjället och den har väl fått ett stänkhagel eller ett hagel i sig och flugit 

en och en halv kilometer och sen bara dött. Det här visste man inte när man var yngre utan det 

fick man reda på när man hade med sig en erfaren jägare som såg hur man gjorde. Och då fick 

man en tillsägelse att så ska du inte göra, du ska inte skada fågeln utan skjut på den fågeln du 

vill ta. Det är ju samma med älgjakten där man fick lära sig att aldrig skjuta på en ko förrän 

man hade förvissat sig om att den hade kalv eller inte för skjuter man kon i september medan 

kalven fortfarande diar så klarar sig den kalven aldrig, speciellt om han är sent född. Den där 

etiken har man fått med sig och det står i dagens böcker om jägarexamen, men jag tror att det 

efterlevs dåligt på många håll. Sen verkar det idag vara så med jakt att man ska prestera, man 

ska ha något med sig hem när man varit ute och jagat. De här nya ”juppijägarna” är vana vid 

att chansa i jobbet och det gör de även här för de vill ha med sig något hem. Men många ser 

inte resultatet av chansningarna och det finns också många som blir väldigt illa berörda när 

dom ser vad dom ställer till med.  

 

När det gäller faror så är den största faran i fjällen om du är själv och någonting händer men 

jag har använt tidningspapper många gånger som förstärkning under kläderna och det har 

varit ett bra knep. Hur man klär sig är ju beroende av vilket klimat man befinner sig i. Uppe i 
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fjället måste man ju se till så man har en reträttväg och jag aldrig ställt mig i den situationen 

att jag inte kunnat hitta tillbaka förutom en enda gång och det verkar som om jag har bra 

huvudkompass när jag har referenser. En gång gick jag dock vill och det var när det kom in 

dimma med en meters sikt och ifrån söndag kväll till tisdag morgon så gick vi i cirklar och 

visste inte var vi var men sen försvann alltihop och då gick vi upp på en höjd och då såg vi 

vart vi var och då hade vi gått slut på oss och knäna var så slut så vi gick baklänges nerför 

fjället för så ont hade vi. Det är väl egentligen det misstaget jag gjort annars har detta med att 

hitta aldrig varit ett problem och jag brukar alltid ha karta och sen så har jag egentligen inte 

gjort några expeditioner i helt okända och stiglösa trakter. Jag har alltid haft referenser. Jag 

kan tänka mig taigan i Tornedalen eller norra Finland där det är svårt med referenser. Intresset 

är annars det som varit drivkraften hela tiden, berättelser om naturen och storslagen natur. 

Alaska och trappers har alltid fascinerat mig och jag finner en otrolig ro när jag är i fjället, 

men jag går aldrig ut i skogen eller på fjället bara för och gå ut utan jag har alltid ett syfte när 

jag går ut i skogen eller till fjälls, gå ut med saltsten eller titta ut ett älgpass eller om den där 

tjäderhönan är kvar där jag såg henne sist eller i området eller leta kåsämne till kåsor och då 

går jag på våren precis när snön har försvunnit när allting ligger platt efter backen, innan det 

har kommit några gröna skott för då ser man så väl i skogen och det är en fin tid. Detta med 

naturen är hela tiden en dragningskraft för mig och jag kan inte sitta hemma en fin 

sommarkväll för då är det en bortkastad kväll för mig.  

  
Jägarens/fiskarens berättelse visar att social vana har spelat en stor roll i utvecklandet av vanor. 

Påverkan av pappan och morfadern m.fl. under barn och ungdomsåren bidrog säkerligen till att 

han kommit att syssla med jakt och fiske. Handlingsvana framkommer tydligt och jag anser att 

den är den dominerande vanan. Berättelsen visar på en mängd erfarenheter, som skapats genom 

att göra en sak många gånger som ständigt utvecklar och förbättrar det som görs. Kunskapsvana 

är också synlig, och då främst techne i beskrivningen av fiskets komplexa konst. Exempel på 

detta är beskrivningen av alla de faktorer som fiskaren måste ta hänsyn till och förhålla sig till, 

där omedelbara bedömningar måste göras för att fisken ska nappa. Han beskriver bl.a. hur man 

kan veta var fisken står. För att göra detta krävs att du har fiskat vid olika vattenstånd för att på 

så vis kunna bedöma var stenarna i vattendraget är belägna. Bakom dessa stenar står förmodligen 

fisken för att spara energi. Avsnittet där han beskriver skalseendet hos fiskar och alla aspekter 

relaterade till hur flugor används är också ett tecken på fiskandets komplexitet. Från det 

ögonblick då fisken väl nappat så krävs det ytterligare vana för att få fisken upp på land. Detta 
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kan också relateras till begreppet tyst kunskap och han beskriver att det kan bli knepigt att lära ut 

eftersom man inte tänker på vad man gör, det sitter i ryggmärgen. Berättelsen visar att det finns 

en del andra kunskaper som krävs som grund för vana i jakt och fiske. Orienteringsförmåga 

liksom klädsel och utrustningskunskaper är exempel på detta. Även kunskapsformen episteme 

syns i berättelsen i form av olika slags fiske- och jaktlitteratur som ger information om nya rön i 

fältet men där säger han också att informationen inte alltid stämmer med verkligheten. 

Kunskapsformen fronesis kan också skönjas relaterat till bedömningar som måste göras vid jakt, 

vad som bör eller inte bör skjutas för att undvika skadskjutning och därigenom lidande för 

djuren. Intresse verkar annars ha varit det som hela tiden drivit honom vidare i utvecklande av 

vanor där berättelser om storslagen natur har fascinerat men där också lugnet i naturen attraherat. 

Mästar-lärlingförhållanden har också figurerat för vanornas utvecklande, något som verkar skett 

från barnaåldern men även fortsatt i vuxen ålder. Avsnittet i berättelsen om hans husbondes 

pappa, den legendariske rävjägaren pekar bl.a. på en mästar-lärlingsrelation. Historien om 

ripjakten med 20 skott som gav 22 ripor visar i sig på en vana av extraordinärt slag. 

Sammantaget visar berättelsen av jägaren/fiskaren att jakt och fiske påverkas av en mängd 

faktorer som kräver mångårig träning och erfarenhet där intresse verkar ha varit en avgörande 

drivkraft. 

 

Knivslöjdarens berättelse 
Knivslöjdaren besökte jag också i hans hem. Dessutom gjorde jag ett besök i hans verkstad 

där jag också blev förevisad ett antal tekniker, material och verktyg.  

 

Intresset för hantverk har jag nog alltid haft och min första kniv fick jag när jag var sex år. Jag 

fick tidigt lära mig tälja och det första minnet var nog när jag satt och täljde pinnar av rönn 

eller asp samtidigt som gubbarna satt och lagade räfsorna till slåttern och då skulle man lära 

sig och tälja en pinne. Då fick man lära sig att hantera kniven och att den skulle vara vass 

jämnt. När jag började i skolan och slöjden som började först i fjärde klass tyckte jag att det 

var så roligt med allting och det var bara handjobb, det fanns inga bandsågar men sedan 

flyttade vi 1961 och där fanns en enorm slöjdsal och där fanns hyvlar och bandsågar och jag 

hade ett enormt intresse och jag fick otroligt mycket respons av lärarna och jag var intresserad 

och lyssnade på allt vad de sa och så älskade jag det som var välputsat. Det var en gubbe med 

träben som uppmuntrade mig mycket och det gick så lätt och han frågade mig vad jag ville 

göra och så hjälpte han mig och hyvla och så limmade man ihop och så sågade man ut på 
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bandsågen och så skulle man putsa och det gick ju som en dans tyckte jag. Det var jag och en 

kille till som fick väldigt mycket uträttat och det var bara för att jag tyckte det var så roligt. 

Jag hade ju knivar och var intresserad av knivar men hade aldrig gjort några. Intresset kom 

först 1970 på en semestertur då jag hälsade på en sameslöjdare som jag hade varit mycket hos 

som lillpojk för han var duktig på att berätta historier. Jag hade vikt en dag då jag ville träffa 

honom men sen sa han att nu har du sett nog och så kastade han fram ett knivblad, två 

hornbitar och en läderbit och sa att nu går du hem och gör en kniv. En regnig sommar var det 

och jag gjorde faktiskt en kniv där på semestern. Jag fick till en kniv med väldigt enkla medel. 

Jag hade ett bågfilsblad och jag lånade en borrmaskin och jag nitade ihop och jag lånade en fil 

och sen fortsatte det där och gjorde så ända fram till 1988 då jag gick med i Norsk 

knivförening. Sedan startade svensk knivförening och då fick man två tidningar som tog upp 

det här med slöjd och i Norge var det framför allt traditionsknivar som man har till 

folkdräkter. Det började faktiskt 1985 då en välkänd jakt-och fisketidning utlyste en nordisk 

knivtävling. Jag gjorde en dubbelkniv och skickade dit och av drygt 700 som deltog fick jag 

ett fjärdepris och på den vägen vart det. Sen har det fortsatt och jag har lärt mig nya tekniker, 

bland annat efter en norsk knivslöjdare som moderniserade den vanliga täljkniven eller 

brukskniven med ett fint träskaft, ett handsmitt blad och en läderslida. Sen kom det lite böcker 

om knivar och jag blev väldigt intresserad av det här med smide, för sen jag började med att 

göra knivar så har jag aldrig varit nöjd med bladen och det var inte förrän jag gick med i 

norsk knivförening som jag upptäckte den norska knivslöjden.  

 

Traditionen i Norge är framför allt från Trönderlag och söderut, norr där om är det visserligen 

en del sameslöjd men den är inte särskilt utbredd. Jag började åka på mässor och på en av 

dessa så såg jag en som stod och smidde blad och jag tänkte att det där kan inte vara så djävla 

märkvärdigt och lära sig. Det där grodde några år och vart inte mer än tanken men så 1993-94 

så bestämde jag mig och fick tag i en ässja och lånade mig ett städ, hammare hade jag. Så 

började jag prova och det blev inte alls bra trots att jag hade en bok som jag försökte följa. 

Det blev då inte alls så som det sades i boken. Då hade jag köpt några handsmidda blad av en 

kille och så for jag ner till honom och frågade om jag fick komma och se hur han jobbade. Jag 

var där i tre timmar och han visade och jag gjorde enligt hans teknik och sen åkte jag hem och 

då hade jag lite teknik och sen har jag utvecklat själv. Sedan blev jag intresserad av 

damasksmide och kom i kontakt med en norrman som jag åkte till och var hos i fyra dagar 

och sen har jag fortsatt i egen regi och hållit på och lärt mig och lärt mig och gjort misstag, 

och idag kan jag väl de flesta teknikerna, vet hur de går till och har skapat mig ett ganska bra 
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namn i Norden och jag har vunnit nordiskt mästerskap i damasksmide ett år. Det brukar 

räknas som nordiskt mästerskap och jag har väl lärt mig och känner väl de flesta smederna 

idag som är världskändisar inom det här området. Jag har experimenterat mycket med smidet. 

Först ligger du kvällen före och spekulerar i sängen hur jag ska göra, lägga in och göra si och 

göra så och så smider man ihop allt stålet och så vrider man och sågar och smider ihop det 

igen för att få till det. Jag har till exempel hållit på sedan 1996 ända tills i fjol höst och försökt 

få fram ett speciellt mönster och jag har varit nära men inte fått till det som det ska vara. Sen 

fick jag någon hint här och en annan där och sen lyckades jag komma på hur det där skulle gå 

till och det har varit väldigt inspirerande. Och sen har jag velat prova andra tekniker för det 

gäller att inte stå och göra samma sak hela tiden för det är inte roligt, det är roligt att skapa 

nya mönster och få folk att få den där aha-upplevelsen. Det är kul när de säger att det var ett 

fint blad, det har jag aldrig sett förr. Det ger en väldigt mycket tillbaka. Jag kan smida ett nytt 

ämne varje dag 365 dagar om året och ändå alltid få ett nytt mönster, och det är det som är så 

roligt. Det är som att lägga ett okänt pussel, det är som att gå ett nytt spår i skogen varje dag. 

Det ser aldrig likadant ut, det blir alltid något nytt. Sen är jag väldigt tjurig samtidigt som jag 

tycker det är kul och väldigt roligt men jag är intresserad och jag skulle egentligen vilja måla 

mer men då måste man ladda för att få inspiration.  

 

Jag skulle också vilja fotografera mer men då ska man ha bra grejer och det finns stunder då 

man ser bilder i naturen och då tänker man att varför har jag inte kameran med mig. Det finns 

stunder och saker som man bara upplever en gång, det kan vara ett speciellt ljus, eller en viss 

typ av väder en viss sekund och detta skulle man kunna ägna hur mycket tid åt som helst, bara 

för att leta objekt och tillfällen. Till skillnad från dagens fototeknik med digitalkamerans 

obegränsade bilder, så är det för mig som smed en kostnad så fort jag startar ässjan, inte så 

mycket strömmen men koksen är dyr och den måste hämtas långt härifrån. Stålet behöver jag 

kanske inte köpa så mycket för jag använder mycket från skrot och då speciellt brukssmide. 

En järnbit kan ju återanvändas, även om den legat ute i hundra år kan jag smida den lika bra 

igen. Järnet kan återanvändas men inte stålet för om det är allt för gammalt blir det så sprött. 

Det är hemskt mycket man har fått lära sig om metallurgin, men det är mycket erfarenhet 

också men där har man mycket igen att man har många mentorer. Det finns särskilt ett par 

stycken som lärt mig enormt mycket om det här och ett par böcker om detta där smeden 

lämnat ut all sin kunskap och särskilt en bok är helt fantastisk plus då alla artiklar som de här 

knivföreningarna tagit upp. Sen är man ju vetgirig och man känner ju kompisar och möts på 

träffar som rör knivar och då sitter man ju där och delger varandra olika erfarenheter och har 



 88 

man då någonting att visa fram som de tycker är bra så börjar dom och frågar och ger jag en 

del så ger de tillbaks. Det finns väl vissa som försökt hålla mycket hemligt men nu har det 

mesta kommit ut. Idag ska du själv vara nytänkande, du ska kunna tänka annorlunda. De 

damaskblad som gjordes från början, för en femton år sedan, de bladen är det ingen idag som 

ens bryr sig om för det var så enkel damask, det var bara ihopslaget ett par stålsorter som du 

slog ihop till 30 till 120 lager och så gjorde du lite mekanisk åverkan och smidde ihop det 

igen och så fick du ett mönster. Den här styrda damasken och mosaiken, att göra ett 

mosaikblad är ju oändlig men det är ju enormt mycket arbete. Du ska plocka ihop ett ämne 

kanske med tre fyra olika stålsorter och nickel och järn och så börja och smida. Det har tagit 

lång tid att lära sig så man inte slår sönder mönstret, det tror jag är det svåraste. Du kan i 

princip använda stål med olika nickelhalter eller ståljärn. En stålsort som jag använder, som 

nästan alla bland hobbysmeder använder, är en stålsort som heter 15-M-20. Den innehåller 

2% nickel och det gör att när man etsar bladet efter härdning så kommer den högst av de 

reliefer som blir, för den biter syran minst på eftersom nicklet står emot bättre gentemot syra 

än de andra stålsorterna. Har du järn så etsar det ur ännu mera men sen så kan du blanda 

nästan vad som helst. Men det finns vissa stålsorter som inte ger några reliefer, de ger inga 

färger eller någonting. Sen kan man blanda olika stålsorter så länge det går att smida dem med 

välvningsmetoden utan att det är syrefritt med vanlig borax som skyddshinna. Vissa stålsorter 

som har det minsta krom i sig eller järnpulver så fungerar inte välvningen med borax utan då 

måste man välva under vakuum. Då svetsar man och lägger stål, järn, nickel och pulver och 

packar ihop det i ett fyrkantigt rör och så svetsar man en botten och så lägger man en platta 

uppe på och sen svetsar man ihop alltihop och då blir det fritt från syre och så kan man lägga 

in en bit, ha in lite spån uppe på så det brinner upp för det far ut genom atomerna på järnet 

och sen väller man ihop det så det blir en homogen klump, så det är oändligt, det finns ingen 

ände på det. Det är bara det att man har utvecklat tekniken, egentligen är en del av tekniken 

man använder idag inget nytt, den är 4-5.000 år gammal. Det finns delade meningar om var 

det kommer ifrån. Det verkar heller inte finnas något skrivet om, hur det har kommit till och 

varför och vem som hitta på det men de säger att damasksmederna höll till nere i 

Mesopotamien, de tror väl att det kommer från Damaskus och sen tror jag att hit upp till 

nordlandet så var det Kelterna som tog med det. Vikingarna tog med det från England och 

Tyskarna har varit stora inom hela den europeiska delen. På den tiden för mellan 1000-1500 

år sedan finns en tid som man kallar Merovingerperioden då man var duktiga smeder just i 

Belgien och Tyskland då man experimenterade mycket. På dåtidens vapen liksom idag, om 

man har mycket pengar och vill vara snobbig, vill säga, så ser man till att ha ett fint vapen 
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med mycket gravyr och grejer och å då lärde man sig en teknik som egentligen inte var för 

styrkan utan för att det skulle vara snyggt, man gjorde damask och la ihop olika mönster. 

Malaysia och Indonesien har också haft stora smeder när det gäller damasksmide. Pakistan 

och Indien har vissa områden där det finns väldigt duktiga smeder och Turkiet har också varit 

duktiga. Smederna som smitt samurajernas svärd har varit duktiga och det är helt speciellt för 

de har använt en teknik som ingen annan kan använda och som ingen annan kan. Där har 

damasktekniken inte varit för att det ska synas utan för att det ska bli bra kvalitet, och det 

finns ett talesätt som säger att en vanlig smed som smider på öppen ässja han kan välla c:a 

fjorton gånger sen har du bränt upp stålet, då är det borta. Med dagens teknik tror jag att du 

kan göra det några gånger till men en samurajmästare kunde smida, alltså välla en stålpacke 

upp till 27 ggr och ändå ha kvar merparten av stålet och tar man då 10 lager och så stor packe 

så du kan dra ut den fem ggr, alltså göra fem bitar av packen och sen lägga ihop. Första 

gången har du fem andra gången har du fem ggr 10 alltså 50 lager så tar du det ggr fem så 

tredje gången har du 250 lager och sedan ggr fem igen osv.  Men för att få ett damaskblad där 

du ser damasken så bör det helst inte vara mer än 300 lager för då blir det så smått och då ser 

du inte va det är och på samurajsvärden där ser du inte damasken, du ser ett blad som är 

väldigt fint och så ser man ett mönster som går bort efter svärdet och det är på flera miljoner 

lager.  

 

Det påstås att man vid Sylsjön och efter vägen till Storulvån hittat vikingasvärd som har legat 

bortåt tusen år i en grusbacke och av svärdens blad är mer än hälften bevarat. Om du skulle ta 

en vanlig järn eller stålbit och lägga i en grusbacke idag så är den borta om 150 år, den finns 

inte längre och det beror på, enligt prover och analyser av metallurger, att de här smederna för 

1000 år sedan hade väldigt lite stål för det var nästan dyrare än både guld och silver. Dom 

smidde det här stålet så mycket att det blev så otroligt tätt och det var det som gjorde att det 

stod emot. Vi har inte uppfunnit något hjul utan det vi egentligen gör som håller på med 

damasksmide idag är att vi kan hitta på nya mönster, vi tänker lite annorlunda för vi har 

obegränsat med stål. Stålbitarna till ett blad eller till en packe som jag får fem blad av, kostar 

inte mer än 15:- och kolet kostar 5:- per kilo och smider jag en hel dag så gör jag av med 10-

15 kg. Det är inga stora kostnader på det viset, men det har varit kostnader att skaffa vissa 

grejer och framför allt kostnader för att skaffa sig kunskapen. Man har gjort mycket skrot 

under de här åren man har hållit på men det är liksom det här sökandet som gör att man håller 

på. Allt hänger på intresset att man har en vetgirighet, man känner att det här vill jag göra. 

Min fru och mina barn förstår inte hur jag orkar stå där ute och hamra timme ut och timme in. 
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Det är många ggr då jag gått ut och stått där ute i smedjan från klockan 8 på morgonen till 

klockan ett på natten och jag är helt slut och jag är så trött så jag orkar knappt gå in och jag 

har bara varit inne och ätit lite lunch och tagit en kopp kaffe men på det igen, jag har aldrig 

slagit av ässjan utan den har stått och brunnit. Ändå känner jag mig inte less och har jag inte 

intresset en dag så går jag inte ut men när jag väl har bestämt mig och jag har fått en idé då 

brinner det i både mig och ässjan då vill jag hålla på tills jag är färdig. Jag kan få ett uppslag 

och se någonting, se en kniv och tänka att de där linjerna är fina, varför inte göra så istället. 

Det är egentligen en kopia på en kopia på en kopia när man bygger en kniv sen kan du gå in 

för att göra traditionsknivskopior som finns. Formen är ju viktig och där har jag nog nytta av 

att jag hållit på med mycket annat hantverk och slöjd för det gäller att ha en känsla för 

formen. Det finns också någon slags gyllene regel för hur man bygger t.ex. en vanlig 

brukskniv, det finns liksom en viss design som gör att det är så enkelt att bygga en kniv, det 

följer sig självt om du vill ha linjeföring på kniven. Det går liksom inte att bygga en modern 

kniv på ett gammalt traditionellt rakt blad med dropp på, då blir det den där spolformade 

kniven, det spolformade skaftet, du kan aldrig börja göra något större för du får ingen linje, de 

bryter av varandra och där tror jag det där konstnärliga kommer fram. Idag har vi så fina 

träsorter och jag använder nästan uteslutande nordiskt trä, björk, sälg, björkrot som växer 

under marken och det är väl det finaste det vackraste träet, en del rysk masurbjörk och en del 

stabiliserat virke, alltså akrylstabiliserat trä för då kan man bygga en kniv med ett rostfritt 

blad och med ett skaft som du kan köra i diskmaskin. Det är alltså plastträ där man kan ta en 

torr bit eller en rutten bit och så är det en process där alltihop fylls med akrylplast. Man 

skickar virket till Amerika för att få det stabiliserat. Jag har även fått tag i kaskelottänder även 

om de snart är slut och det är gamla grejer från när norrmännen var valfångare och som står 

kvar i olika båthus i Norge. De flesta är hittade nu men danskarna har kommit fram med en 

del fina material pga. deras överhöghet över Grönland så därför får de handla med 

eskimåerna, inuiterna som väl är de enda som idag har lov att jaga valross, narval, myskoxe 

som har de här produkterna, och de som lever som fångstfolk får sälja det vidare och därför 

blir det legalt. Annars är det förbjudet så på Svalbard finns det ju mycket som går att hitta för 

det har drivit dit, valrossar som har dött men man får inte ta det och inte sälja det, det får inte 

lämna ön. Mammut får du handla med för det räknas som fossilt men den kostar runt 10 kr 

grammet alltså dubbelt så dyrt som silver och mycket svårare att jobba med men det är ju 

väldigt exklusivt för det är ju gammalt, minst 10.000 år. Mammut börjar också bli bristvara 

och mammutbeten tillhör ju Rysslands världsarv men landet är så korrumperat så det kommer 

ut enorma mängder till Väst ändå, det spelar ingen roll hur lagarna är, det går alltid att köpa 



 91 

tjänstemännen. Det är därför priserna stiger. Att använda mammut eller osik, som är 

penisbenet på val, är kanske speciellt, men det går också att göra en otroligt fin kniv med en 

bit älg eller renhorn och ett fint träskaft. Sen har man börjat sälja färgat stabiliserat giraffben 

och det har blivit en stor produkt. När det gäller elfenben så är det nästan omöjligt att 

använda. Är elfenbenet över 100 år gammalt och man har certifikat från naturvårdsverket att 

det är infört innan 1910 så kan du få tillstånd och det gäller varje kniv där det finns elfenben, 

så noga är det. Skulle de göra ett nedslag så kan de ta allt du har, så därför är det ingen som 

håller på med elfenben, det är för krångligt och för mycket byråkrati. Ebenholts är det 

däremot fritt att handla med även om jag inte använder det mycket. Det finns när det gäller 

utländska trädslag säkert ett 100-tals sorter men jag har gjort några i snakewood och palmträd 

och rosewood. Jag fick någon bit av en kille som hade varit i Nicaragua. Det finns inget 

personligt över det, det är möbelträ för mig, det enda som jag tycker är väldigt fint är 

valnötsrot men det finns inte mycket, det mesta går till gevärskolvar. Det finns en sort som 

heter ambion som är en mangrover och det finns både röd och gul och är också rot. American 

bird blir också fin som rot liksom almrot. Det finns hur mycket som helst men jag tycker de 

nordiska träslagen är fina, tar du 10 skaft av masurbjörk så påminner de om varandra, de är 

lite tvillingar medan om du tar en bit fjällbjörk eller om du hittar en bit från en knul som 

växer i roten på en stor björk och så tar du ut den och sågar isär och sågar ut tio ämnen så 

finns det inte två som är lika. De är så olika varandra. Sälgmasur är också fin men fläckarna 

på den som är bark kan bli så stora att de är lite besvärliga men det går att fixa till. Jag har 

gjort knivar där jag fyllde de där hålen med silver som jag filade och blandade med superlim 

och det blev en fin effekt, som silverpunkter och när man då lägger in det i superlim som är 

glasklart då undrar man vad det är som ligger i hålena? Det där har jag inte hittat på själv utan 

det har jag fått från några skottar som jag träffade som höll på med almrot och som hade en 

bok om möbelsnickerier där de hade fyllt all den här burn, som de där fläckarna kallas, med 

guldspån men jag har inte sett någon annan som har gjort på det viset. Jag såg förresten ett 

program på TV som är lite liknande, det är inget unikt det här, det var om Piccasso som lär ha 

varit en säregen människa och väldigt enveten när han väl satt igång med en teknik eller en 

viss form av måleri, och så träffade han andra och fick erkännande. Från början var han ju 

ingenting och så jobbade han sig upp och till sist så fick han ett erkännande och då fick han 

mera know- how och då växte han när de andra växte för han hade redan idéerna klara i 

skallen och så fick han den sista vinken och då går det utav sig självt sen. Så tror jag det är, 

det är precis som en idrottsman, Patrik Sjöberg eller Holm när de hoppar högt, de har stått där 

och stampat på 2.10 och så helt plötsligt så kommer de på eller gör det där förlösande så att 
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2.30 går och det där är en djävla känsla när man lyckas med någonting där bitarna faller på 

plats. Det där tror jag är drivkraften oavsett vad man håller på med. Sen att man får 

erkännande av andra är väl alltid roligt men jag har ju under årens lopp fått så mycket respons 

tillbaka för vad man har gjort, man har hela tiden blivit bekräftad på ett sätt i och med att man 

varit med människor som man har gjort lite för och det var ju bekräftelse varje dag och hur 

många människor är det som går till jobbet år ut och år in och aldrig får reda på att de gör 

något bra och det är ju inte bara på jobbet utan det är ju även de som sitter hemma. Sitter du 

bara och tycker synd om dig själv så kommer du ingenstans. Det är mycket det där att i 

dagens värld är man ingenting om man är 25 år och inte har varit i 25 länder. Det fanns många 

människor förr som hade varit till Östersund under hela sitt liv och de var 80 år. De satt inte 

och klagade även om det hade varit tufft och hårt många gånger men de hade haft ett rikt liv i 

alla fall, och jag ser värden i andra grejer och jag har världar runt omkring mig och jag är så 

nöjd. Sen tror jag också att om man har jobbat med folk som varit sjuka eller haft något 

handikapp så får man ett annat synsätt och varför ska man då sträva efter en massa grejer som 

ligger där.  

 

Det finns en massa platser som jag skulle vilja ha varit på, men jag vill inte satsa så och det 

här lilla det jag har idag har jag inte behövt ta från något utan det är självgående. Man kan 

byta åt sig grejer och man får kontakter och det ena ger det andra, en farbror nere i södra 

Sverige har hjälpt mig att bygga maskiner. Jag har fått så mycket tillbaka från andra och 

likadant en gubbe uppe i Bodö som jag träffade och så tog han kontakt med mig efter ett 

halvår och så kom han hit och jag har varit till honom. De här kontakterna ger så otroligt 

mycket, man känner sig alltid behövd. Möjligen har jag spolierat familjen och man har ju inte 

tjänat några pengar utan hobbyn har varit livet. Är det något intressant och man är intresserad 

så frågar man och man får alltid svar och vet de inte så vet någon annan. Det finns en annan 

gubbe som jag känner som är en enorm kunskapskälla för mig och han vet massor plus att han 

är en fantastisk knivslöjdare. Han är klurig och har idéer och vet han inte så funderar han över 

natten så vet han nästa dag. Det är faktiskt inspirerande att känna alla de här människorna. Jag 

har ju haft kurser i knivslöjd och då säger jag inte att så här går det till, utan det här är mitt 

sätt att göra det på. Så här gör jag och det har jag kommit fram till är bästa sättet för mig. Du 

ska aldrig köra fast och göra exakt lika men du kan prova och göra som jag gör, det blir i alla 

fall inte ett dåligt resultat utan de får till något skapligt utav den kunskapen jag ger och sen 

kan man vidareutveckla. Sen har vi all olika syn på saker och ting, hur det fungerar och 

formkänsla, så jag ger dem av vad jag kan och så får de göra det bästa av det. I och med att 
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jag hållit på sen 1970 att göra hornknivar så kunde jag den tekniken, men den tekniken har 

vidareutvecklats och man har gjort en modernare design, nya former. När man då kan en del 

om slöjd och smide och gör alltihop på en kniv så behärskar man ju många tekniker, smidet är 

ju en teknik i sig och sen ska du slipa och det är kanske den svåraste tekniken. Det har varit 

svårt att lära sig men jag har utvecklat tekniker bland annat med en av de gubbarna jag nämnt 

tidigare, polering och härdning och anlöpning. Det är en speciell teknik . Sen ska du jobba 

med olika trädsorter och blanda ihop och göra olika tekniker och det är många misstag som är 

gjorda innan man lärt sig det bra. Sen är det lädret som också är en teknik och läderarbete är 

ju ett helt eget skrå. Lädret ska behandlas på ett visst sätt och göras på ett visst sätt. Gör du 

bara på ett sätt kan du aldrig få till en vacker och fin söm. Jag har utvecklat en söm som är 

liten där nere och sedan blir den bredare ju högre upp du kommer så sömmen är kilformad 

efter slidan och det är det ytterst få som gör. Kniven används ju som läst och sen gäller det att 

hitta så att kniven får det där klicket när den går ner i slidan och man misslyckas ju 

fortfarande, man missbedömer och gör fel men då har man ju också lärt sig tekniker med åren. 

Blir det för litet så är det för litet och då är det bara att börja bearbeta av skaftet men blir det 

för stort så finns det tekniker så man kan krympa lädret extra, kunna fixa till det i alla fall så 

det blir bra på slutet, man gör lite åverkan på lädret med ränder och olika mönster så krymper 

lädret mera. Sen beror det också på hur mycket eller lite du blöter det. Du ska bara blöta det 

så mycket så det går att arbeta med det, inte mer för då blir det sladdrigt och sen beror det på 

om lädret är helt genomgarvat eller bara delvis garvat. Jag har också varit med om och garva 

skinn då man plockar sälgbark på våren för och få till färgen på skinnet. Jag kan göra en holk 

nedtill eller upptill på skaftet och då är man inne på silversmide och det har jag också hållit på 

med, jag har till och med gjort en slida helt i metall, i mässing. Det var intressant och när jag 

såg en sådan så tänkte jag att det går aldrig att få till, det är helt omöjligt men när man sen får 

reda på hur man gör så är det inte så märkvärdigt. Några plåtsaxar och en liten fil och en 

massa tålamod så går det. Jag vill gärna påskynda alla jobb, alltså lära mig hur det går till, och 

jag kan få nöta hur länge som helst, men när jag väl lärt mig och kan tekniken vill jag skaffa 

verktyg så man kan rationalisera bort den tiden och lägga den på något annat istället. Jag 

menar t.ex. att speciellt formge föremål. Man måste lära sig att hitta dels formen, vad du vill 

göra, men framför allt mittlinjen. På en kniv måste du veta att bladet sitter rätt, att det inte 

kommit snett uppåt, neråt eller åt sidorna så det sitter krokigt och sen när du väl börjar göra 

ett skaft så måste du hela tiden veta var du har mittlinjen. 
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Knivslöjdarens berättelse visar att social vana har spelat en roll i utvecklandet av vanor. Miljön 

och påverkan under uppväxten bidrog säkerligen till slöjdar och skaparintresset och skolans 

slöjdlärare verkar också inspirerat honom att slöjda. Handlingsvana visar sig också dominerande 

i berättelsen. En vana har skapats genom en mängd erfarenheter. Grunden för vanan har varit att 

göra, och göra om, arbeta med en sak många gånger och ständigt utveckla, förfina, och även 

rationalisera det som görs. Kunskapsvana är också synlig, särskilt techne, inte minst i 

beskrivningen av damasksmidets konst där det framkommer att det krävs en mängd erfarenheter 

av olika typer av material, liksom även av olika tekniker. Utöver alla tekniker som har att göra 

med att skapa ett knivblad och sedan slipa detsamma så krävs det en mängd tekniker för att 

skapa olika slags skaft och knivslidor. Var för sig kräver dessa tekniker träning som genom en 

hel del misslyckande leder till förfinade tillvägagångssätt, som leder till vanor. Även 

kunskapsformen epistéme tydliggörs i berättelsen i beskrivningen av metallurgiska kunskaper 

samt om att hålla sig ajour i fältet via tidskrifter som rör knivslöjd och smide. Berättelsen visar 

att en slags kroppslig reflektion verkar finnas, något som också kan hänföras till tyst kunskap. 

Det han berättar om känsla för formen och linjerna i designen av en kniv tyder på något som kan 

relateras till tyst kunskap. Intresse är också en central drivkraft för knivslöjdaren och det verkar 

som om knivslöjdaren kan lägga ner obegränsat mycket kraft och tid om bara intresse finns. Han 

kan med sin vetgirighet ha jobbat länge med en teknik och så plötsligt så kommer han på hur han 

ska gå tillväga och detta stärker drivkraften liksom även respons och erkännande från andra har 

påverkat motivationen. Mästar-lärlingförhållanden har också figurerat för utvecklandet av 

knivslöjdarens vanor. Exempel på detta är när han som 20-åring besökte en sameslöjdare som 

gav honom lite material för en kniv, och sedan sa att han skulle gå iväg och göra en kniv. Ett 

exempel på en mästarlära som i det här faller satte igång ett intresse. I takt med fortsatt 

knivslöjdande och utvecklandet av det samma så har mästar-lärlingförhållanden verkat spela en 

betydelsefull roll. Han beskriver att han haft många mentorer och personer som varit en 

kunskapskälla för hans utveckling som knivslöjdare. I berättelsen framkommer också att han 

själv har rollen som mästare, där han visar på ett fungerande, ändamålsenligt tillvägagångssätt 

men att lärlingen är den som sedan gör vad den vill. Han beskriver att gör de som han gör så 

fungerar det, för det är utprovat genom lång erfarenhet. Vill man sedan göra något annat eller 

försöka med en annan väg så blir det upp till den personen. Vad innebär då att göra likadant, att 

imitera en mästare? Förmodligen kräver detta lång tid av övning för den oerfarne medan 

mästaren kan variera och utifrån situationen förändra och även justera sådant som blivit fel i ett 

tidigare läge som exemplet med krympning av lädret visar. Detta är naturligtvis omöjligt för den 

som inte har vana av verksamheten. Sammantaget visar berättelsen att den här typen av 
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verksamhet innehåller en mängd olika tekniker och kunskaper om material som ska kombineras 

men där varje del också kräver lång erfarenhet där i detta fall intresse, vetgirighet och envetenhet 

spelat en avgörande roll.   

 

Utebildare I:s berättelse 
De båda utebildarna representerar personer som i sitt arbete arbetar med kursverksamhet och 

utbildningar utomhus, och i många avseenden liknar deras arbeten mitt eget arbete. Samtalen 

med dessa ägde rum i deras respektive hem. 

 

 Jag har alltid tyckt om det här med naturen, och det kommer från min pappa eller mina 

föräldrar för de var ute jämnt, de var fiskare, sportfiskare, och pappa var också detaljist på 

något sätt, han visade på speciella saker, typ, titta här på de fina skiftningarna i det här lövet 

eller den här blomman eller sådana saker. Det gjorde att jag lärde mig att se detaljerna och det 

tror jag var en ingångspunkt för mig. För honom var det aldrig de stora vyerna eller de stora 

massorna, utan han tittade på saker och ting utifrån det lilla i det stora och det tror jag har 

påverkat mig. När jag sedan gick i åttan så hade vi en nyutexaminerad lärare som hade biologi 

med oss och han hade glittrande ögon och alla tjejerna var dökära. Han eggade oss till att 

samla växter och alla tjejerna samlade växter. Jag kan fortfarande Linnés sexualsystem och 

kan fortfarande se hur det såg ut på tavlan. Där fick jag kanhända en liten puff på något sätt 

som gjorde att jag fastnade. Som liten så hjälpte jag också min pappa att göra 

pappersblommor och detta bidrog förmodligen till att jag så småningom utbildade mig till 

florist som var mitt första yrke. Utifrån detta lärde jag också känna det som har att göra med 

detaljer och detta har också varit en inkörskälla till naturen. Sen har scouterna betytt mycket 

och framför allt då att uppleva tillsammans med andra. För att hålla kunskaper vid liv så tror 

jag nämligen att man behöver berätta för andra. Som exempel på detta så gillar jag inte så 

mycket att gå ut själv i skogen. Jag vill gärna uppleva tillsammans med någon annan och 

säga: Har du sett vilken blomma eller färg eller? Att dela med mig av de kunskaper, eller 

känslor helt enkelt, som jag har för det som jag möter i naturen. När jag har blivit intresserad 

av en blomma så har jag också velat veta namnet, lika väl som jag vill veta namnet på den jag 

umgås med, för att få en närmare relation och i och med det ett förhållningssätt till den 

blomman, men även andra möjliga användningsområden och sagor och sägner. Jag har också 

upptäckt att för att lära mig detta så gäller det inte bara att rabbla namn utan här måste man 

hänga upp det på lite ”krokar”. När jag ser någonting eller hör någonting så försöker jag lägga 
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det som är lite extra på minnet, att vi ger akt på det som finns runt om oss. Allt jag kan om 

naturen har jag sugit åt mig genom att läsa själv eller höra andra berätta och enda sättet för 

mig att komma ihåg är att berätta för andra för annars glömmer jag bort det.  

 

Att vara torr varm, mätt och glad är grundkunskaper jag måste ha för att kunna vara och 

arbeta i naturen. Jag behöver inte artkunskap och sådana där saker, utan vad jag känner för är 

att hitta detaljer som kan fånga människors intresse plus att jag behöver kunskaper i att se 

gruppen, något som för mig är jätteviktigt, att känna vad det här är för en grupp och vad de 

har för behov, vad går hem hos dom. Jag tycker också att det handlar om tillfället. Man kan 

inte stå på en gårdsplan och prata om naturen utan man ska hitta naturen där den är, och då 

känner jag att den förnämsta kunskapen som jag tror jag har är att jag är väldigt känslig för 

stämningen och jag försöker att bygga upp en stämning när jag har en grupp. Jag försöker att 

samla gruppen genom att hitta rätt tonläge med rösten, rätt plats, rätt ingång. Det gäller att 

hitta nått sätt att få uppmärksamhet från gruppen, det kan vara genom att läsa en dikt. Detta 

känner jag är jätteviktigt för sen så kommer det här med att förmedla kunskaper när gruppen 

är trygg. Trygghet är jätteviktigt och när gruppen är trygg då börjar man också titta sig 

omkring och då blir man också frågvis, och det jag också tycker är jätteviktigt det är det här 

att jag inte är den som har alla kunskaperna. Ofta finns det kunskaper i gruppen som det gäller 

att jag törs släppa fram. Har jag fått en öppning där så finns det chans till dialog och i och 

med dialogen är man säker och i och med att man är säker i gruppen så kan man utveckla mer, 

och då behöver jag inte veta allt utan kan säga att det kan jag inte men möjligen ta reda på. 

Som sagt så är tryggheten i gruppen jätteviktig. Den här kunskapen har jag skaffat mig helt 

och hållet genom egna erfarenheter. Min bakgrund akademiskt är annars kulturgeografi och 

jag har också läst 60 poäng i pedagogik, men där var det inte en människa som pratade om 

sådana här saker. Det jag lärt genom är snarare min scoutfostran, att jobba med den lilla 

gruppen, att scouting bygger väldigt mycket på känsla, att ta vara på tillfällen. För mig är 

scouting också det här att inte prestera långa marscher utan att hitta sig själv och få 

möjligheter till samvaro. Här har jag upplevt att den lilla gruppen har varit den fasta punkten 

som har gjort att man är trygg. Från början hade jag ingen aning om scouting men sen var det 

en snygg kille som frågade om jag kunde hjälpa honom med ”vargungarna” och det visste jag 

heller inte vad det var, men sen så började jag jobba med utbildningar inom scoutförbundet. 

Det gör ju också att man får erfarenheter, och om jag tittar på mig när jag började och som jag 

ser på mig nu så fattar jag inte att jag kunnat utbilda scoutledare, för jag gjorde alla fel som 

jag kunde göra då. Det tycker jag idag när jag ser tillbaka på det. Jag var så osäker då och 
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väldigt säker i korken. Jag kunde säga att så här ska de vara, jag talade om för dem vad som 

man skulle göra. Idag har jag bytt fokus, det är människan själv som skall uppleva det här och 

det gäller att ge människor förtroende att göra saker och ting. Jag känner att jag ändrat mig 

genom ”learning by doing”. Reflektion är också något som blivit allt värdefullare. Jag ser 

både på mig själv och på gruppen. Jag tror också att det här representerar ”den gamla skolan” 

där man som lärare eller ledare för någonting står framför gruppen och talar om för gruppen 

vad de ska göra. Det var så man skulle göra och gör än idag istället för att plocka upp 

kunskaperna i gruppen, att de får uppleva att de lär sig något, att få uppleva spänning och 

äventyr och sådana saker.  

 

En av dem jag brukar diskutera ledarskap med kommer från Norge. En gång när jag besökte 

honom inträffade en sak i samband med en taxiresa som kan ses som exempel och förklaring 

till det jag försöker förklara. Vi hade åkt taxi och min kompis betalade och jag går ur. Det var 

en sådan där fin taxi så det fanns ingen knapp att trycka på eller man såg inte hur man 

öppnade bakluckan. Jag frågade - hur öppnar man? Han sa att han inte hade en aning men vad 

händer om du trycker på den där? Törs jag de sa jag? Ja, du kan ju pröva och jag tryckte på 

den där bokstaven eller vad det nu var och då gick bakluckan upp. Då kände jag att det är 

precis så här man skall vara som lärare på något sätt. Han kunde ju ha sagt att du gör så här 

eller så hade han tryckt eller också hade vi väntat på att chauffören kommit ut och öppnat för 

mig. Just den känslan jag fick då han sporrade mig till att pröva själv utifrån min nyfikenhet 

blev ett spänningsmoment, jag prövade själv och luckan gick upp, ”wow” jag lyckades. Det 

här är visserligen bara en liten sekvens men jag tror att det finns många liknande situationer 

när man jobbar med människor där man kan öppna på det sättet. Jag kan hjälpa fram och 

minsta lilla grej kan bli spänning. Att förmedla spänning och äventyr när man är ute i 

friluftsliv är ett sådant exempel. Stormköket: Hur många gånger har jag inte stått och sagt att 

det här är en stekpanna och det här en kastrull och sådana saker och sen så har man tagit ned 

det igen och sen har man sagt okey varsågoda och gör om det men då är det ju inget 

spännande det är ju spännande när man själv får vända på kastrullen och se vilket, vad är det 

som? Ja, vad ska det ena eller andra vara till och tillsammans i den lilla gruppen upptäcker 

man att de kan sätta upp stormköket. Sen är det också viktigt att inte göra det inomhus och 

man ska inte göra det som ”torrsim” utan man ska använda köket för då får man också 

motivation till att sätta upp det. Om man ser på nya människor som inte varit ute tidigare, 

alltså människor med ringa erfarenhet, så är varm, torr, mätt och glad helt nödvändigt. Dessa 

kriterier måste vara uppfyllda, för är det så att man fryser så står man med tom blick och inget 
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når fram och är man hungrig så funderar man på hur dags man ska äta. Jag har pratat med 

ornitologer som sagt att de stått ute i kärret i flera timmar och det har regnat och de var 

dyngsura men ändå har de sett vad de har sett. I det här fallet så är intresset redan tänt, vill de 

se den där fågeln som är unik kan de väl stå ut med sådana förhållanden. Har man däremot att 

göra med människor som annars aldrig går ut i skogen så måste de få känna tryggheten och 

känna att det är skönt. Man måste alltså må bra i skogen innan man kan ge någon kunskap på 

något sätt, för att så fort någon av de här faktorerna fattas blir det ett störande moment och då 

når man inte in i människan. Därför brukar jag också lägga till faktorn glad när jag möter en 

ny grupp där första skrattet blir viktigt. I och med det så vet jag att jag kan nå dem, vilket är 

problemet om man inte känner in gruppen, om man inte törs göra någonting så det blir ett 

skratt. Då blir det mera att man blir sedd som en föreläsare istället för en medmänniska. Varje 

gång jag gick ifrån mina pedagogiska studier så var jag bara arg och då hade jag ändå jobbat 

ganska länge med ledarutbildning. Jag tror att jag läste därför att jag hade någon slags 

mindervärdighetskomplex eftersom många i ledarkadern inom scoutförbundet var lärare och 

när man satt och diskuterade hur man skulle lägga upp utbildningar så kände jag att jag har ju 

ingen bakgrund, jag vet ju inte hur man skall göra. Detta tror jag är anledningen till att jag 

läste pedagogik och studierna gjorde att jag fick syn på två saker. Antingen blev jag bekräftad 

att så där har jag gjort jämnt eller så kände jag att det där är ju mina tankar, som när jag läste 

Dewey och likadant när jag läste Key och på samma sätt när det gäller andra filosofer och 

pedagoger, och då tänkte jag att då gör jag nog rätt. Jag blev bekräftad samtidigt som jag blev 

jättearg när vi höll på en hel förmiddag med hur man teoretiskt skulle sitta i grupper och hur 

man skulle bilda grupper osv. och vi kom inte någonstans. Den kunskapen som kom ut 

därifrån var när det var fikarast och vi skulle sitta i smågrupper och göra något grupparbete 

och då gick vi ut och kollade och sa att vi möblerar så här och det var ”learning by doing”. Vi 

tänkte att ser alla, hör alla och sådana saker. Innan dess så hade det varit värdelöst med 

alltihopa och gång på gång så blev jag bekräftad att på det sättet jag jobbar är nog inte så 

dumt i alla fall. I efterhand kan jag känna att mina pedagogikstudier bekräftar att det jag gör 

har andra försökt med och när man läser vad de säger så känner jag att jag blir stark i mig 

själv på något sätt. Okey, flera har gjort det här och jag tycker det är bra och då kan jag stå för 

det och i och med att jag har teoristudier bakom mig så tycker jag att jag har blivit ännu 

starkare än jag var förut. 

 

Rent kunskapsmässigt har det kanske inte haft så stor betydelse med dessa sextio poäng 

pedagogik. Jag skulle nog ha klarat mig utan dem, det är mer en legitimitet för mig själv, 
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alltså en slags bekräftelse. Och just detta med bekräftelse är något som varje människa 

behöver ha. Just detta att få bekräftelse på att man har kunskaper är jätteviktigt så därför tror 

jag det är viktigt att ha en dialog med människor istället för en monolog när man jobbar med 

grupper. Själv känner jag om jag gjort ett bra jobb genom att känna det i gruppen, jag känner 

det på feed-backen på något sätt, det är inte det att man skrattat och haft roligt. Jag får rätt 

gensvar i dialogen med gruppen, jag får rätt frågor och får feed-backen genom att de hör av 

sig igen i efterhand. Jag tror att jag har sådan fingertoppskänsla att jag känner om jag gjort ett 

bra jobb eller inte. Sen lämnar jag i regel inte en grupp utan att vi gjort en reflektion i gruppen 

och då kan jag få olika svar. Får jag svar att det var fint väder eller bra mat så är det en sak, 

men om man får höra att de lärt sig det här och det där känner jag att man kommit djupare. 

Problemet är att människor inte är vana att titta på sig själv, man är inte van att titta på 

verksamheten utifrån ett kunskapsperspektiv utan ofta är det så att när man ska reflektera så 

blir det att man säger att vädret och maten var bra. Man är inte van vid att titta på vare sig 

ledaren eller sig själv som individ och vad man har lärt sig. Jag ser det ofta när man jobbar 

med lärare och de kan ha varit ute i arbetslivet i tjugo år. De säger att barnen var hopplösa och 

varför var ungarna hopplösa, jo kanske för att de själva var ängsliga för att gå till tandläkaren 

eller att det hade klurat till sig på morgonen innan, och det gör att de inte blir tillräckligt 

receptiva när de kommer och möter gruppen och ser därför inte vad gruppen behöver. Man 

tror att det är barnen det är fel på när det istället är jag som pedagog som inte motsvarar 

barnens krav. Detta är något som vi som lärare borde utveckla. Vad gör vi lärare när det går 

bra? Är jag på gott humör ser jag vad barnen behöver, ser människorna, ger rätt feedback, det 

känns bra i gruppen. Det här är jätteviktigt! Jag går nästan aldrig ut i skogen utan att ha någon 

bok eller någon text med mig, men det behöver inte vara en flora utan det kan vara dikter eller 

friluftslivet pedagogik för där finns allting, dikter och kloka ord. Sen brukar jag ha en bok om 

läkemedelsväxter men den har jag mer för att kunna svara på vad olika växter etc. är bra för, 

men främst för att den har dialektala namn på växterna. Sen har jag en bok om dikter och en 

receptsamling för att också kunna ge lite mer kött på benen. Det är måhända en beskrivning 

på mina ingångar när jag jobbar med grupper. Att väcka en förundran över olika saker är 

också viktigt, t.ex. övningen där man sitter i en ring och börjar med att lyssna på det som är 

långt bort för att sedan närma oss och slutligen lyssna inåt på oss själva. Det finns där hela 

tiden men vi uppfattar det vanligtvis inte. Detta ger ofta en ”aha-upplevelse” som får en att 

haja till och kanske gå vidare. Detta är exempel på att utan en massa konstigheter kan 

människor få möjlighet att uppleva något de är med om dagligen men som de aldrig riktigt 

upplevt. Det är lite av ett konststycke att se när människor är mottagliga för sådana saker, för 
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man kan inte göra det här precis när som helst utan man måste känna gruppens känslor, att 

man gör rätt sak i rätt ögonblick, när gruppen är mottaglig. Just detta är intressant för jag har 

noterat att en del övningar som jag använt gör andra människor på fel ställe och med fel 

känsla och övningen blir då helt annorlunda och då känner jag usch. Övningen blir alltså inte 

bra för det är inte rätt stämning i gruppen. Om jag ska ut med en grupp så tänker jag väldigt 

mycket innan, vad är det jag vill med den här gruppen, vad har jag för mål med min 

verksamhet, vad kommer den röda tråden, hur ska jag nå dem och då har jag en massa verktyg 

i ”fickan”. Problemet är att när människor ser mig så tror de att jag improviserar hela tiden 

men det gör jag inte. Jag har tänkt att det och det kan jag göra och sen… och jag har ju lite 

erfarenhet bakom och har alltid en liten lapp med vad jag tänkt innan jag går ut med gruppen.  

 

Sen händer det ju ofta att gruppen inte alls motsvarar mina förväntningar och då får jag helt 

och hållet lägga om programmet. Då är det en styrka att känna gruppen så väl så jag inte 

pådyvlar dem saker och ting som de inte är mottagliga för, och det gäller då att byta, eller 

hoppa till ett annat spår. Det första jag måste göra med en sådan grupp är att se till så de blir 

en grupp, inte förrän då kan jag börja med det jag egentligen ska göra. Det är alltså mer tänk 

och planering än vad människor uppfattar. De kan säga att jag gör vad som helst, men det 

beror på att jag har så pass med erfarenhet men frågar de hur programmet ser ut så kan jag 

säga att så här har jag tänkt men sen har jag alternativ. Ibland kan det gå en hel förmiddag 

innan jag börjar med det jag är där för. Jag sätter alltid in det jag gör i sitt sammanhang så 

därför kan jag heller inte ta ett program från den ena dagen till den andra och göra likadant. 

Sen är det ju så att jag är så pass säker så jag kan få en impuls och göra nya saker precis där 

jag står. Blir det inte så bra så kan jag erkänna det. Många saker gör jag där impulsen kommer 

från gruppen och som jag snappar upp. Hur förklarar man t.ex. hur blåsippan sprider sig? Då 

går jag iväg med den och det är precis så som myrorna gör. Jag känner att jag vågar pröva nya 

saker och det tror jag beror på att jag är så säker i det jag gör när jag känner gruppen. Jag lär 

mig också av andra när jag är ute, man måste vara ödmjuk och inte tro att jag kan allt. Det 

gäller såväl artkunskap och ledarskap som att utbyta tankar med andra människor. Det är ju 

inte förrän detta sker som jag lär mig något egentligen. Detta handlar om reflektion och efter 

en dag ute så kan man ju tycka att det har varit kul men vad har jag lärt mig? Att då ta upp tre 

saker samt något man vill bli bättre på är en metod som jag jobbar med. Detta kan vara både 

handfasta saker och tankar. Att som ledare efter en dag diskutera vad som hänt och vad vi kan 

lära av det är jätteviktigt för att gå vidare. Man måste ha en öppen kommunikation, en tilltro 

till varandra och en trygghet så att man kan säga att så där ska man väl ändå inte göra, men då 
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måste man veta att jag säger det för jag vill ditt bästa. Hur jag ser på kunskap är något som 

mognat och utvecklats med åren och jag vill nog påstå att det handlar, ur ett lärarperspektiv, 

väldigt mycket om att stimulera andra till att söka kunskap. Det finns heller inget sätt som är 

det enda rätta för det beror helt och hållet på den människa som ska motta den här kunskapen. 

Jag kan aldrig förmedla en kunskap om inte människan som vill ha kunskapen är receptiv och 

säger: Okey jag vill lära mig, hur ska jag lära mig det här? Och kunskap är inget som man 

pådyvlar utan som man själv hämtar och vill ha och det gäller att hitta stimulansen. Ofta 

måste man väcka intresset för man vet inte vad man vill ha kunskap om och därför måste man 

göra tillfället positivt. Är du inte intresserad av att fiska kan man inte sätta dig vid ett flöte 

och säga att det kommer säkert något napp. Då måste man tillrättalägga detta så att man blir 

stimulerad att försöka igen, hitta den rätta metoden, det rätta tillfället osv. Det har med 

intresse att göra eller snarare nyfikenhet som kan skapa ett intresse. Man kan också fråga sig 

hur mycket man ska stimulera i en intressefas. Om du samlar frimärken och frågar om man 

får byta ett frimärke med dig eller om jag kommer med ett kg och dödar intresset direkt. 

Intresset måste stimuleras i lagom proportioner annars så dödar man intresset. Den här typen 

av samtal skulle bli ännu mer spännande en kväll runt lägerelden, inspirationen skulle öka 

eftersom jag tror att situationen och platsen är viktig för tankeutbytet, likaväl som ett 

fyrkantigt klassrum har betydelse för hur ett samtal utvecklas. Jämför med en så kallad ”walk 

and talk” där det inte finns måsten att det ska skrivas ner anteckningar utifrån speciella regler 

etc. Platsen kan vara begränsande för tanken och därför behövs en frihet där skolans klassrum 

fortfarande är begränsande. Man tror fortfarande att det är där kunskapen är. Leken har också 

stor betydelse för lärandet och ofta tänker man på de små barnen men leken är lika viktig för 

alla. Dock måste den vara på deras villkor och på deras språk och genomföras på ett sådant 

sätt så man inte upplever att det bara är för sexåringar. Leken kan bli ett verktyg i den 

pedagogiska utvecklingen för att få kunskaper, för att synliggöra kunskaperna och för att 

befästa dem. ”Det lustfyllda lärandet” är lite av mitt motto och det är så många ingredienser 

som gör att man lär sig saker och det gäller att vara flexibel. Det finns inga rätta sätt för det 

beror alldeles på gruppen, platsen, tiden och hur man känner sig, för det är känslan för hur 

gruppen mår just nu som är det rätta sättet.  

  
Utebildare I:s berättelse visar att social vana verkar ha spelat en stor roll. Påverkan av pappan 

m.fl. i hennes uppväxtmiljö har troligtvis medverkat till utvecklandet av vanor där bland annat 

intresset för att se det lilla i det stora, lägga märke till detaljer, har betytt mycket. Handlingsvana 
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framkommer annars särskilt tydligt i berättelsen och hon betonar vikten av erfarenheter. Hon 

beskriver själv hur Deweys tankar om lärande har varit viktiga i hennes tänkande kring lärande. 

Den pedagogiska utbildning hon gått är hon mycket kritisk till och den verkar inte ha haft någon 

avgörande betydelse för utvecklandet av hennes vanor även om det lett till reflektioner som har 

varit viktiga för henne. Utbildningen har främst haft den betydelse att hon fått en bekräftelse på 

och en förstärkning av att hennes sätt att göra och tänka, är i linje med hur andra gjort tidigare. 

Berättelsen visar på erfarenheter, som skapats genom att göra en sak många gånger och ständigt 

utveckla och förbättra det som görs. Hon beskriver att hon gjort många misstag, hur annorlunda 

hon agerade bakåt i tiden, och med facit i hand skulle hon ha agerat annorlunda idag. Detta ser 

jag som ett exempel på ett reflekterande över det hon gör. Förutom självreflektion pekar hon 

också på att reflektioner bör ske i dialog med andra människor, taxiresan är ett exempel på hur 

man som lärare kan bidra till en reflektion där en nyfikenhet kan väckas som gör att man vågar 

prova. Kunskapsvana med sina olika kunskapsformer är också synliga, och då inte minst i 

beskrivningen av relationer till grupper och det innehåll som, i någon mening, ska behandlas. 

Här menar jag att begreppet fronesis är väsentligt. När utebildaren beskriver alla 

ställningstaganden som måste göras, så bygger det på en lång erfarenhet. Denna vana gör att hon 

upplevs som en person som improviserar, när det i själva verket handlar om att använda en rik 

arsenal av verktyg, i rätt sammanhang, i arbetet med grupper utifrån hennes roll som ledare och 

lärare. Hon ger också exempel på hur det kan gå när människor inte väger in dessa aspekter vid 

bedömningar, hon beskriver kursdeltagare som använder sig av övningar eller aktiviteter i fel 

sammanhang eller med fel grupp. De har alltså varit med om någonting under en kurs med 

utebildaren och kursdeltagarna har sedan imiterat utebildaren fast i ett annat sammanhang, utan 

att reflektera över varför övningen gjordes. Kan detta möjligen liknas vid att en hantverkare går 

igenom och visar hur man går tillväga, när och hur man använder hammare, såg, yxa mm och 

sedan går en av deltagarna och visar för några andra hur man slår i en spik med en såg?  

 

De ställningstaganden och bedömningar som hela tiden görs för att, på bästa sätt, leda en 

verksamhet kräver att hon är förberedd på olika scenarier. Detta får följaktligen ibland till följd 

att deltagarna tror att hon improviserar när hon i själva verket har en enorm erfarenhet som gör 

att hon kan anpassa och vara flexibel utifrån vad som händer. Denna kunskapsvana kan också 

relateras till begreppet tyst kunskap där både känsla och en slags intuition är viktig.  

 

Eftersom hon arbetar med utbildningar så har hon utvecklat vanor som innehåller pedagogiska 

perspektiv eftersom hon som lärare och ledare har ett kunskapssyfte i mötet med människor. 
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Sammantaget visar berättelsen att utebildaren har utvecklat vanor där grunden har att göra med 

kunskaper som innebär att man mår bra när man är utomhus vilket i första hand handlar om att 

man har kunskaper som gör att man inte behöver frysa eller vara hungrig. Detta kan sägas vara 

ett pedagogiskt perspektiv som är en förutsättning för att kunna arbeta med kursverksamhet, 

utbildningar utomhus. Hon har också som motto att lärandet ska vara lustfyllt där hon vill 

stimulera dem att söka kunskap genom att försöka väcka ett intresse, ofta genom att skapa en 

nyfikenhet eller förundran, något som sedan kan leda till ett utökat intresse i vidare och djupare 

sammanhang. Avsnittet om att lyssna till sitt eget hjärta kan vara ett exempel på detta. Hon 

menar också att detta intresse är kopplat till att sammanhanget är relevant så att det inte blir s.k. 

torrsim. Utebildaren kan också sägas ha ett dialogiskt förhållningssätt gentemot deltagarna som 

kan hänföras till mästarlära. Reflektion är också betydelsefullt ur hennes lärarperspektiv och hon 

försöker skapa situationer som kan möjliggöra denna reflektion även för sina deltagare.  

 

Utebildare II:s berättelse 
Samtalen med utebildare II ägde rum i hans hem. Dock skedde det en teknisk malör vid 

samtalet där batteriet till mikrofonen fallerade. Detta skedde dessvärre under pågående samtal 

och till en början fungerade inspelningen så första delen av samtalet blev inspelat men tråkigt 

nog kom inte allt med på bandet. Denna upptäckt gjorde jag inte förrän jag lyssnade igenom 

hela inspelningen och trots benägen hjälp från teknisk service gick det inte att reparera eller 

återskapa tillräckligt bra ljud. Då avståndet till utebildare II var långt så valde jag att 

komplettera med en efterintervju via telefon, ett samtal som spelades in, något som gjordes 

vid två tillfällen. Jag tror att det kan ha fått till följd att utebildare II fick möjlighet till 

ytterligare reflektion över fältet och detta kan möjligen ha förändrat berättelsen. Dock hade 

jag fört lite anteckningar som gjorde att jag kunde påminna om, och plocka upp, vad som 

sagts vid första samtalet. Om detta sedan innebar att berättelsen blev mer nyanserad eller om 

något föll bort eller tillkom vet jag inte. Tiden från första samtalet med tid för eftertanke har 

troligtvis bidragit på ett fruktsamt sätt och så här i efterhand har jag funderat över om det hade 

varit en god idé att göra på liknande sätt med alla, dvs. att via telefon låta alla lägga till något, 

utifall att de kommit att fundera över något sedan första samtalet.  

Under alla dessa år som jag jobbat med olika slag av kurser och utbildningar har jag fått 

kämpa med kunskaper inom geografi, kulturhistoria och biologi när det gäller arter om växter 

och djur. Jag har visserligen läst lite kulturgeografi men jag hade haft stor nytta av den typen 

av utbildning. Den typen av kunskap har jag haft användning av hela tiden även om kollegor 
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till mig ständigt återkommer till att de skulle behöva den kunskapen som jag har. Det är ofta 

som jag blir en slags handledare och de vet att jag lägger ner mycket tid på att klura på vad 

som händer och vad som hände i specifika situationer. Det blir så när man är på de där 

uteplatserna och ska göra något i en kurssituation. Att jag fått de här uppgifterna är mer för att 

det ligger ett beteende i gruppen mellan ledare och grupp och inom ledaren vilket är mitt 

huvudintresse, och det är där som jag har lagt min studietid en gång i tiden. Det är lättare och 

går snabbare för mig att gå in i det pga. att det är min huvudinriktning och idrott är ju också 

något jag känner igen väl och har lätt att snabbt hitta referenser. Då blir jag en som flera andra 

tycker är en fördel att diskutera de sakerna med, för de hittar inte de utgångspunkterna lika 

lätt som jag eller någon annan som ägnat sig åt det, men personligen så saknar jag det där 

andra som jag tror skulle kunna vara till stor hjälp. Även om jag har en del kunskap inom 

geografi, kulturhistoria och biologi så tycker jag det är för lite, och jag tror att jag skulle 

kunna ha stor glädje av det och även andra.  

 

Det jag använder mig av är något som jag är ganska skeptisk till, om än inte från början. Ett 

tag sedan var det populärt och väldigt på modet och jag träffade bekanta i utomhusbranschen 

som drog igång ”teambuildingkoncept” med kursplatser i naturen. Man tog ut grupper i 

terrängen och jobbade bara med beteendefrågor, sådant som jag hållit på med och jobbat med 

och som jag hade som främsta inriktning när jag pluggade, organisationsutvecklingsfrågor. 

Jag är ju jätteintresserad och för mig så är det ganska naturligt att se saker med den blicken. 

När det här sen blev lite geschäft för en femton år sedan tyckte jag att det var kul och jag blev 

anlitad en del i sådan verksamhet och jag kände att jag kunde göra nytta enligt vad de 

förväntade sig, men ganska snabbt så tänkte jag att det här gillar jag egentligen inte och jag 

gillar inte mitt opererande i det. Så har det nog varit de sista 10-15 åren att jag kämpar 

frenetiskt för att hålla mig ifrån det där såvida det inte är ett väldigt tydligt uppdrag att det är 

något problem som skall lösas. Detta att det blev så populärt, att man iscensätter någon slags 

lärande och växande inom det här psykologiområdet utan att det … Ja, jag kände att jag 

personligen spontant tycker det är motbjudande, jag vill inte hålla på med det där. Jag har 

svårt för detta och det är kopplat till, och då oavsett om det är ute eller inne, när ett agerande 

övergår till att bli en metod. Man blir en väldigt duktig tekniker i ”social problem solving” 

och detta tycker jag är motbjudande såvida det inte är ett tydligt uppdrag att nu vill vi ha hjälp 

att titta på det här, och i så fall vill jag ha fria händer huruvida vi ska vara ute eller inne eller 

någon annan stans. Friluftsliv har exploaterats och ytterligare några år senare kom ju grejer på 

TV som gör att man blir allergisk, alltså Robinsson och liknande. Vad jag menar med detta är 
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att det hindrar en mer autentisk relation i den stunden där man är, mer än ett tillstånd där jag 

bygger metoden på, och mina avsikter är, orsak och verkan. Med den metodutgångspunkten 

närmar jag mig inte en person som den är, metoden är uppbyggd på orsak och verkan och det 

hindrar möjligheten att bara vara i det tillstånd som är. Det finns något autentiskt i det istället 

för att vara inne i en situation av orsak verkan samband. Min erfarenhet är att den som 

upplever att det finns en metod leder processen och förväntar sig någonting av den andre men 

jag vill ha en annan balans där man bara är. Jag är både ledare och människa i ett uppdrag och 

det är en balansgång mellan att vara ledare och leda processen och att vara människa. 

Intentionaliteten i sig själv står i en slags motsats till det personliga mötet människor emellan. 

Denna riktade medvetenhet kan inte få så stort utrymme att det spontana mötets autenticitet, 

möte och dialog begränsas. Detta är ju föremål för en prövning i vardagen, genom att 

observera sig själv och andra, och då förhålla sig visst reserverad. Två olika traditioner är 

animatören och instruktören. Instruktören behöver orsak verkan medan animatören vakar över 

och ser gynnsamma tillstånd som plötsligt kan uppträda, och detta tycker jag kan vara ett sätt 

att tänka som fungerar. Schutz teorier som ligger till grund för teambuilding förutsätter 

gruppbeteenden och sedan har militären utvecklat detta och UGL-utbildningarna har 

utvecklats lite i den här riktningen. Ett starkt intryck på mig är det som Jung skriver i förordet. 

Han skriver om arketyper där han vädjar om att inte använda dessa som om detta vore 

människotyper som vi kan se framför oss utan det överblickar 3000 människor och fyra 

arketypiska människor som bara är tendenser. Stanna där och försök inte fiska efter om 

människorna är det eller det. Ett koncept i arbetslivssammanhang har ofta detta som 

utgångspunkt där man förutsätter att vissa förändringar kommer att ske och min uppfattning 

är att många arbetar utifrån det. Jung säger att man inte ska göra det och kanske hänvisar de 

även till honom och detta gör mig verkligen upprörd. Jag får avsmak för detta och det är 

frestande att se allting i kausaliteter och försöka använda det man hoppas att man förstått till 

att skapa tekniker och metoder för att styra upp allt möjligt. Där blir jag trött och jag känner 

att jag orkar inte. Det är möjligt att det går att hålla på men jag vill inte fastna i det där. Jag 

kan gärna vara med och leverera förslag på något och sen får väl några hålla på och nöta det 

där men jag vill helst tillbaka till något slags grundläge där man står där med rumpan bar. 

Man provar från scratch och ser vad kan det bli av det här vilket är mer inviterande utifrån 

mitt synsätt, och estetiskt mer lockande än att ha den här utstuderade avsikten där man också 

samtidigt kanske gärna vill förstå eller tror sig har förstått hur orsak och sammanhang hänger 

ihop.  
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Hur förutsägbart det än är så vill jag inte gå in i det på det sättet genom att applicera metoder 

och tekniker. En metod som jag känner till och som jag upplever att kollegor också har, är att 

man har en tanke om en progression och då måste det byggas på en förutsägelse om hur man 

lär sig eller hur man tar till sig någonting. Den typen av tankegång kan ju innehålla stegvisa 

moment och så kan man i slutänden ha blivit mer van eller kunna mer. Den principen är väl 

rätt oskyldig, men den typen av uppbyggnad av kanske en dag ute i skogen kan, som jag ser 

det, minska möjligheten att uppträda autentiskt inför varandra, alltså jag och deltagare. Jag 

blir upptagen med att programmässigt komma igenom de olika stegen. Jag tror att jag för det 

mesta har möjlighet att vägleda i varje ögonblick, där de flesta i gruppen redan är i någon 

slags förmåga eller utförande, och då kanske det inte stämmer överens med de tekniska 

avgränsningarna mellan det första och andra steget i en metod eller teknik utan det hamnar på 

2,5 eller någonting. Jag vill undvika att fastna i tänkandet om jag vill vara i steg 1, 2, 3 eller 

2,5 eller någonting annat, för det tar ju bara tid att vara orienterad längs en slags sekvens. Det 

känns som om det skapar ett större avstånd mellan mig och deltagarna och jag har ju provat 

detta. Min erfarenhet av många försök själv, och så småningom också av många försök att 

göra den typen av saker med många andra under upprepade tillfällen under många år, gör att 

jag tror att jag klarar av att bedöma om nästa steg i varje stund. Detta är ju också en metod 

men den är inte tekniskt orienterad efter en progressionsmodell eller en färdig modell, utan 

den modellen måste nästan upprättas varje gång. Jag tror heller inte att det går att lära den här 

metoden. Det som händer om jag själv utövar det mycket eller många gånger under lång tid i 

många olika förhållanden, är att då finns det en chans att jag skulle kunna ha en 

handlingsberedskap för liknande situationer eller tillstånd när jag kommer till dem nästa gång. 

Så i vissa sammanhang så tror jag att den här lärlingsidén är rätt bra, om man nu skulle ta 

sikte på och föreslå något sätt man skulle kunna lära sig detta på, och som man kan använda 

sedan.  Samtidigt är jag skeptisk till att sätta rubriken ledarkurs i t.ex. friluftsliv för då har 

man redan bestämt på förhand i och med rubriken vad det ska bli. Jag tror att det kommer att 

bli så att om jag bjuder in till en kurs och det finns 100 ansökningar och det blir 20 deltagare 

så passar det för hälften av de 20 att inom kort kliva in i en ledaruppgift, medan den andra 

hälften kanske rent av kommer på att de i alla fall inte ska bli ledare. Då är det lite synd att 

man bestämt i förväg att man ska bli ledare på den kursen, och det gör ju att mitt resonemang 

omkullkastar hela tanken på att man kan ha en ledarmetodik eller ledarutbildningsmetodik 

som inte bara metodiskt tar hand om hur man utbildar ledare, utan i den metoden ingår det 

också metoder för hur man vägleder andra. För mig blir det upphöjt till två av galenskap 

egentligen. Det är intressant för det ifrågasätter hela upplägget jag själv står i eftersom mina 
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jobb går till så att man sätter rubriken ledarutbildning. Rubriceringen tycker jag ändå påverkar 

tankarna rätt mycket hos den som anmäler sig, så det är inte helt oviktigt. En väg eller lösning 

på att skaffa sig kunskaper inom det här området är att tydliggöra vilka de mest kända sätten 

är att ha framgång i att kunna etablera sig som ledare, och sen försöker man beskriva dem 

bland de målgrupper som är intresserade dvs.: Du som är intresserad av att bli ledare inom 

vinterfriluftsliv: Vad vi vet hittills så har det förekommit framför allt tre sätt. Ett sätt är att 

man lever i den miljön från barnsben och utövar den grenen, nästan som om det vore en 

idrottsgren där man själv är en utövare från barn och ungdom och ofta håller man på i tio år 

och är aktiv själv, och sen i nästa steg kanske man får chans att vara praktikant hos någon som 

är ledare, och den ledaren väljer så småningom att be praktikanten om att göra delar av det 

som han eller hon vet att praktikanten är väl förtrogen med att leda andra i, alltså inte bara att 

själv vara förtrogen för det är man redan sen innan. Detta är en känd modell och sen kan man 

beskriva den och ett par till och då förstår de som sitter där att de här tre och kanske några 

ytterligare sätt är tillgängliga, ”available”. I verkligheten så möter jag grupper, och förra 

vintern hade jag en grupp blivande idrottslärare i en kurs som handlade om färdledarskap och 

fjällfriluftsliv men fortfarande ledarutbildning, och bland dem så var det i stort sett ingen som 

hade en naturlig botten i sin egen utövning så det blir ett väldigt hopp där om vi nu skulle 

följa det där första tillvägagångssättet där man själv först blir väl förtrogen i tio år och därefter 

under ett antal år bli förtrogen med ledarskapets sidor och därefter ensam tar fulla ansvaret. 

Den vägen är ju inte alls aktuell då utan då är det ju någonting annat, men det går förstås att 

göra något kring det, det går att väcka intresse kring det. Jag upplever dock att det finns en 

massa hinder, ungefär som en kille som jobbar med datautbildning som säger att det är lättare 

att köra datautbildning med de som inte kan någonting om datorer än de som har hållit på lite 

grann eller halvmycket eller nästan mycket. Några av de där svåraste att jobba med i 

datautbildning är de som hållit på nästan mycket för de har en massa föreställningar som gör 

att man nästan hamnar i motföreställningar och då går det mycket energi åt för att bryta 

igenom en massa frågor som handlar om förföreställningar om vad som är rätt sätt att göra på. 

Kursen syfte är kanske inte att i alla lägen utreda det absolut bästa sättet utan kursen går ut på 

att introducera några saker, och det blir jobbigare om folk har hållit på mycket även om det 

egentligen skulle kunna vara en fördel. De här de var ledare och hade stolthet i att vara ledare 

och dessutom hade de en akademisk plattform att stå på. Det var inte så lätt att väcka intresse 

hos några av dem för ganska praktiska förhållanden som var orsak till att göra annorlunda, de 

hade nog hellre sett att de hade fått ett motiv som inte var praktiskt relaterat. Ett annat 

exempel var när jag skulle åka över en stor sjö med stighudar istället för att slänga på lite lätt 
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med valla och staka sig över men inte ens folk med tre års akademiska studier i diverse 

områden hade något som helst intresse av att ventilera det alternativet att inte köra med 

stighudar. Det framkom tyvärr varken under tiden eller efter vad det var som var det goda 

med att köra med stighudar, och det blev svårt att föra ett praktiskt resonemang som handlar 

om att det tar ju inte emot så mycket, för det argumentet ville de inte höra, de ville höra något 

annat och det kunde inte jag leverera. Jag anar mig till att en del av de där hade en bristande 

vana av att vara utomhus över huvud taget, och hade vi hållit på med vedhuggning där och 

någon hade sagt att du jag tror att vi flyttar den där huggkubben till ett hårdare underlag för 

huggkubben sviktar lite grand mot underlaget och den är inte så tung i sig så det behövs ett 

hårdare underlag för att svara bättre när du dammar på med yxan. Jag misstänker att det skulle 

blivit samma svar för man vill inte höra det, de ville höra något annat och vad det är det vet 

jag inte. Har man varit ute mycket då lär man sig, tror jag, att inte alltid fråga så förbannat 

efter något annat som man ungefärligen hade en föreställning om att få som förklaring, utan 

man tar det man får och så biter man ihop och provar det. Det blir som en annan hållning till 

problemlösning. Man kan ju inte stå ute på fjället när det är 10 grader kallt och debattera allt 

möjligt utan man får på något sätt prova och köra och se vad som händer. Min teori om det är 

att dessa människor har väl inte varit ute så mycket. Det är ju också en fråga om vilka 

livsvillkor man har och det påminner mig om en studie som en grupp danska sociologer 

gjorde på Grönland pga. att det var väldigt hög självmordsfrekvens bland ungdomar i 14-16 

års ålder. Det visade sig att tankesystemet för att uppföra sig och lära sig saker och uppträda i 

en familj och i närheten av andra var så vitt skilda bland de som kom utifrån de grönländska 

byarna och gick i småskolan och så småningom hamnade på danskt eller europeiskt präglade 

gymnasieskolor, där det är läroverksform av västerländsk typ där man kämpar bara för sitt 

eget betyg, medan där ute i småskolorna i byarna där rådde den gamla fångstmannakulturen, 

idéer om att man hjälps åt för annars så överlever man inte. När de sen kommer i brytningstid 

på högstadiet och får bo hemifrån, de måste de ställa om och där blir det tydligen depression 

och identitetsupplösning och allt möjligt. De som inte är starka nog de dukar under. Hemma i 

byarna funkar det så, att om man på tio år kan bli en bra sälfångare i precis den klimatzonen 

då gäller det att passa på under de där tio åren att hinna lära sig så mycket som möjligt, och 

man måste ju ändå förutsätta att den där pappan vill att lärandet ska gå så bra som möjligt, 

han är ju inte där för att lära ut några missfoster. Då hjälps man åt, det bästa man kan, för att 

få till det, men när man kommer till gymnasieskolan då ska man istället leva i en motsättning 

där lärandet blir ett slagfält där man stundtals nästan kämpar åt var sitt håll och då knäcks en 

del av ungdomarna, de som inte är starka nog. Detta är ju en ytterlighet, är man inte ute och 
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lever ett liv som både handlar om att lära sig och använda sina iakttagelser och samtidigt helt 

enkelt få saker och ting gjorda, då blir det ju en konflikt om man har ett lite mer akademiskt 

sätt att se på saken. När vet man då om man gjort ett bra jobb kan man ju undra. Man kan ju 

röra sig på så olika nivåer när det gäller om något har gått bra. Det jag försöker intala mig 

själv, övertyga mig själv om eller påminna mig själv om, är att försöka ligga på någon slags 

konkret praktisk nivå, om det nu är möjligt. Det är åter igen något som jag tror är bra för min 

del. Rent akademiskt så har jag varit jätteintresserad av att komma fram till metoder hur man 

kan värdera hur något gått, men det jag har kommit fram till är att jag ska i möjligaste mån 

låta bli och helt enkelt fråga: Vad tyckte du? Eller så går det inte att fråga och då syns det.  

 

Ett exempel är när det en gång kom en iransk kvinna till en skidskola. Hon var dödsförskräckt 

och började gråta mitt upp i allihop och ramlade bara hon fått på sig skidorna på platta 

marken. Det blir ju ett svårt tillstånd för inblandade för det känns ju verkligen osäkert om vad 

det ska bli av det här. Det jag kan komma fram till i den situationen är att det ändå är lönt för 

annars så skulle hon ju inte vara kvar där. Det måste ändå bli den tolkningen och hon kommer 

sedan tillbaka flera gånger och hon har framför allt första gången särskilda problem. I hennes 

kultur är det ändå inte det hon är van vid dvs. att utsätta sig för att vara klädd i byxor och stå 

inför andra och ha en skidlärare som försöker ta på hennes kropp och visa hur hon ska stå för 

att hon ska komma vidare. Det blir för mycket på en gång för henne, det är ju ett kaos och så 

gråter hon så mascaran rinner och då skulle jag ju ytligt sett kunna komma fram till att det här 

var inte bra, men samtidigt så är det förmodligen så att eftersom hon står kvar där, och detta är 

det jag menar med att försöka vara så konkret som möjligt, hon är ju faktiskt kvar där tiden ut 

och kommer tillbaka nästa gång. Då får man väl ändå räkna med att det på något sätt är okey 

samtidigt som det är en aning obegripligt också. De som säljer in det där, på kontoret, skulle 

väl antagligen om det var helt åt pipan under pågående föreställning gått ut och sagt till mig 

att jag måste avbryta för vi kan inte ta ansvar för henne längre. Jag fortsätter för jag känner 

ändå på mig att det ändå är lönt, och att just jag fick detta uppdraget misstänker jag berodde 

på att de visste att jag kunde tala både engelska, franska och tyska flytande och har jobbat 

med människor inte bara inom Sverige eller Norge utan varit runt en del. Men nu var det ju 

inte behov av de där andra språken för det vi fick hålla på med mest var ju hennes ganska 

speciella danskskandinaviska, men hon var språkkunnig och jobbade som tolk.  

 

Ett annat exempel på om man gjort ett bra jobb är att det ibland kom duktiga och sportiga 

skidåkare till skidskolan och ville ha privatlärare, och även om jag inte förstod det från början 
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så var en viktig del att det var fint och status att säga att man har en privatlärare som man 

anlitar lite då och då, ungefär som att det kan va fint ha en ”shrink”. Jag ingick inte i ett 

sådant ”stall” ifrån början men så av en händelse så var det någon kollega som var upptagen 

och de här ville åka puckelpist och då blev jag tillfrågad. Jag fick senare veta att de här 

herrarna hade börjat hetsa varandra, att de hade någon trend för sig att man borde vara bra på 

puckelpiståkning, och det var där det startade. Så började jag med ett pass med den där 

mannen och så kör jag mitt tekniska och bryr mig inte så mycket om att fråga utan 

förutsättningen var ju att det var duktiga skidåkare och till och med väldigt duktiga skidåkare. 

Så jag körde hårt, det var kortsvängar och riktigt korta snabba kortsvängar på plant slätt 

underlag, medelbrant slätt underlag, brant slätt underlag och sen så småningom in i puckel lätt 

lutning, puckel medel, puckel brant och då ska kortsvängarna sitta där annars dör dom i 

puckelpisten. Jag körde hela den där repan ganska snabbt och i medelbrant puckel så ligger ju 

killen gång på gång och det blir nästan ingen skidåkning till slut. Då tänkte jag att han vill ju 

inte komma tillbaks, och jag förstår ju mer och mer när det luktar rakvatten och det är dyra 

skidkläder att det här är ju inte precis ”mainstream” utan det är någonting med det här som 

har lite med jetset och annat att göra. Jag blev ju mer och mer klar över det och jag tänker att 

han kommer inte tillbaks. Men det slog tvärs om istället, det verkade som om han 

rapporterade både till ägaren av skidskolan och sina penningstinna kompisar att den där jäveln 

han kör musten ur er och där får ni verkligen lära er om ni tar den behandlingen. Jag hade ju 

inte någon kontroll över hela det där skeendet utan det var ju en process som jag blev del i 

och jag hade ingen bild av vad allt det här blev förrän efteråt. Det är samma som exemplet 

med kvinnan från Iran. Hur ska jag egentligen kunna mäta mig fram till det där? Jag kan ju 

bara försöka överleva och ta smällarna när de kommer och då råkade det bli så att detta 

funkade. En annan gång så skulle det ju kunnat gå åt andra hållet, att de inte kommer igen och 

då är resultatet att det inte var bra. Slumpfaktorn eller om det är något annat måste innebära 

att hälften går bra annars … De andra som inte lyckas bra får inte bli för ofta.  

 

Jag tycker det har varit så att under de första tio åren när jag började jobba som tränare eller 

utbildare så använde jag väldigt mycket tid själv för att samla på videomaterial. Efter det att 

jag hade gjort vissa saker där videon fått följa det hela, spelade jag upp om och om igen för 

mig själv på kvällen, om och om igen och försökte bedöma och analysera ur ett rörelse eller 

ett mekanikmässigt hänseende. Sen läste och gick jag på kurser och försökte bryta och bända i 

framför allt rörelsetekniska frågor. Jag skapade också sekvenser och rörelser som skulle 

kunna tydliggöra för den man jobbar med vad som händer om man gör si eller så. Jag har 
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försökt skapa klarhet i effekter av rörelser och öva att se rörelser och skillnader i rörelser hos 

andra. Det pågick i tio år men jag håller inte på med det längre, inte på det sättet, men jag 

använder det troligtvis hela tiden för utan det så skulle nog det här andra inte fungera alls. Jag 

behövde de där tio åren och det var inte någon liten arbetsinsats, för det var näst intill en 

autistisk läggning som förutsättning för att hinna gräva i allt det där. Jag inbillar mig att 

skidåkning, friluftsliv och paddling förutsätter en ganska omfattande ström av beslut och 

hantering av materiel som bara behöver fungera rakt igenom. Det jag behöver mer medvetet 

tidsutrymme för och som jag behöver kalkylera med är att prata med och vara med dem som 

är deltagare som person. Det är det tiden går till, men de här tekniska och materiella bitarna 

de används hela tiden i ett grundarbete som sker delvis under ytan, som en dator som 

kalkylerar och släpper ifrån sig tänkbara lösningar, men det finns inget tidsutrymme för att 

hålla på så väldigt mycket med det i det direkta handhavandet, utövandet. Det sker där i korta 

små justeringar och korta råd eller tips och framför allt att man går direkt på, pang på 

rödbetan, och säger att då provar vi och gör så här och så vet jag inom ramen av någon 

sannolikhet att för den här situationen och för de här människorna så kommer det här och löna 

sig och då kör vi direkt bara. Det finns nog inte kvar så mycket av övningsserier utan allt sker 

i det löpande loppet. Det är så lätt att börja trixa med begrepp, men min bild av vad som sker 

för egen del är i stora drag att det är en intuitiv sida som får ta vid, och de beslut som förs de 

är inte präglade av ett speciellt högt uppdraget kognitivt resonemang utan det är mera 

impulsstyrt. Det är min uppfattning av det som sker men det blir ju en diskussion det där. Det 

allra mest avgörande och viktiga det sker på en sådan här nivå som jag för enkelhetens skull 

vill kalla för en låg nivå, när det gäller hur mycket det hörs och syns, det hörs och syns inte. 

Men jag tror också att eftersom den aktiviteten kan pågå samtidigt som man gör andra saker 

är det också möjligt att ta upp saker till medveten bearbetning där jag känner att jag inte har 

någon väg att gå, så då sker det också i vissa bitar ett medvetet försök att även medvetet 

reglera och överlägga med gruppdeltagare om vad det här är. Det kan bli i former av feed-

back eller tydliggörande samtal för att ta nya beslut, men det representerar en liten del av 

tiden i förhållande till hur mycket jag egentligen lägger på bearbetningar och 

ställningstaganden som sker i bakgrunden.  

 

Jag möter ibland personer som jobbar i utbildningssammanhang och jag blir störd av att man 

både i skolans värld och i moderna företag använder orden utvärdering och feed-back och 

andra ord som färdiga begrepp över vad som ska ske även i detalj rent tekniskt. Jag försöker 

att låta bli att hamna där själv genom att säga att nu ska vi utvärdera och så innebär det att 
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folk som har deltagit de avger sina spontana hållningar eller synpunkter på något på ett papper 

och så har man utvärderat. Det är för mig inte utvärdering men det är vanligt förekommande 

och det är den ena sidan. Den andra sidan är att om man vill fråga folk om någonting funkar 

så kan man ju göra det precis hela tiden, eller försöka göra iakttagelser hela tiden så man 

försöker komma någorlunda rätt hela tiden istället för att vänta till efteråt, för då blir det ju ett 

mysterium istället. Man kan ju prova och ändra direkt om man ser att det är något som verkar 

skava, och pratar man om formativ eller summativ utvärdering så är det väl snarare en 

summativ idé som jag tror ligger närmare vad jag tycker är användbart. Mitt resonemang om 

utvärdering skulle kunna relateras till Sartre som har sagt att falsk reflektion skapar en 

förståelse som inte har någon autentisk botten.        

      

Detta med utomhus och lärande innebär ju att det finns någon slags pedagogisk avsikt från 

den ena eller andra parten när man gör saker ute och då är egentligen grundfrågan vem som 

vill någonting och då vill jag, eller skulle önska, att jag representerar det jag själv är i form av 

något slags friluftspraktiskt som vi då håller på med. Då är det jag kan och det jag kan ge 

något matnyttigt kring som är det jag företräder. Det är en mängd personliga grejer och då får 

det vara det som är. Det andra alternativet är att jag är läraren som företräder en metod där 

läraren är den formella biten och metoden är också den formella biten och då kan jag lägga 

den som ett främsta skal för att företräda mig, men min tanke eller min förhoppning är, om 

det vore möjligt, om det är möjligt, att jag kan presentera mig som den jag är bortsett från 

vilka skal som är tillgängliga och möjliga så skulle jag föredra att presentera mig som den jag 

är, och den jag möter som kanske har anmält sig för att deltaga den får också gärna framträda 

som den är. Sen är det frågan vem som egentligen har avsikter i det här och ibland är det 

deltagaren som bär största avsikten i förhållande till lärandet eller behovet av att prova och 

lära och ibland så är det omvänt. Ibland är det på något konstigt sätt den som är ledare eller 

lärare som drivs av starka behov och den andra har inte signalerat några behov och det är 

ganska viktigt om det framkommer med en gång. Alternativet skulle ju vara att man 

representerar varandra genom sina skal och då tar det ju längre tid innan man kommer till 

botten med vad det är för utgångspunkter för en kommunikation. Om det är skalen som 

presenterar sig för varandra och sen dröjer det tre dagar innan man börjar få något grepp vilka 

det är i dessa skal som representeras av skalen. Det är naturligtvis frivilligt och jag kan ju inte 

kräva detta av någon annan och jag vet ju inte om jag själv kan göra det, och det här är väl 

också en metod i så fall men den har mycket mindre av metodisk orientering. Att vara sig 

själv i mötet med deltagare och utgå från vad deltagarna faktiskt är mer än de skal som båda 
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parter skulle kunna låta sig representeras av är, menar jag, en lägre grad av metodambition i 

den här hållningen att vara sig själv och också försöka erbjuda den andre att vara sig själv, 

vad det nu är? Till en början i denna berättelse hade jag en ambition att inte glida in för 

mycket på det som är en formalisering och en akademisering av det som är, men sen har det 

varit frestande att försöka koppla någonting till ord och begrepp som också används, men då 

hamnar man i en diskussion men det får det väl vara en annan gång. Så fort jag börjar prova 

att uttrycka saker i termer och begrepp som existerar, som finns, då tar jag också ett kliv in i 

en diskussion eller en diskurs som redan är existerande och som också hör hemma i någon typ 

av intresse eller ämnesgemenskap någonstans och det hade jag inte tänkt, eller har väldigt 

liten anledning, som jag ser det, att försöka hamna där utan jag har försökt att berätta på det 

enklaste sättet som jag spontant känner, men sen har jag försökt pressa fram åtminstone några 

sådana här associationsmöjligheter med begrepp men det är egentligen inte önskvärt. Det är 

bättre att beskriva sina enkla ståndpunkter, så här uppfattar jag det här. Min uppfattning är att 

det finns flera effekter av det autentiska, det som jag tror på, och omvänt om det inte går att 

ha en grad av autenticitet i mötet då går det mycket energi, eller det är större chans att det 

skapar osäkerhet och det är lätt att det blir omvägar. Det blir ibland ganska trubbiga lösningar 

på hur man löser problem och närmar sig varandra, man får ett energispill på något sätt, men 

om det är möjligt att ha något mer autentiskt från sig själv och mellan varandra så kan man 

undvika att det spills energi i något som jag menar socialpsykologisk mening, kraftfällt och 

relationer och så.  

 

Ett exempel som ofta blir aktuellt i samband med skola, men det kan ju vara i alla möjliga 

situationer, är när folk säger att jag är praktiker och jag är teoretiker eller jag valde teoretisk 

linje och jag valde praktisk linje. Min första iakttagelse längre tillbaka var att; oj då, det var 

värst vad det här var klart och förpackat och så blev jag skeptisk och det skedde ju för länge 

sedan. Jag hade kamrater som gick teknisk-praktisk linje på högstadiet, TP hette det. Jag var 

mycket förundrad över detta. Först var vi alla i samma klass sen var det några som gick TP 

och plötsligt började skruva på moppar och började röka som borstbindare och det var allt 

möjligt förknippat med det där, och där var man praktiker och implicit var man då icke 

teoretiker och så var det solklart. Lärare sa till mig att de tyckte att jag var nog teoretiker och 

då var man inte speciellt lämplig för att gå någon praktisk linje och skruva och det har gjort 

att jag haft garden uppe rätt länge. När då någon presenterar Kolbs fyrfältsmodell eller om 

man delar den i åtta då hittar man diametralt motsatt det konkreta utövandet och det analytiskt 

tänkande. Detta tar skruv för mig direkt och jag ser att det ger en föreställning om hur det 
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funkar som är tvärtom emot vad jag tror, för jag tror nämligen att en och samma person är och 

kan vara både och, att de dessutom stödjer varandra, de här egenskaperna eller förmågorna. 

Förmågan att tänka analytisk och förmågan att vara praktisk och konkret i utövandet stödjer 

varandra som processer snarare än står emot varandra och kräver en åtskillnad. Jag tror att i 

de flesta fall som jag stöter på så verkar folk må bra av att närma sig, lära sig genom 

erfarenheter. Ett erfarenhetslärande där slutsatser görs i relation till gemensamt gjorda 

erfarenheter, gärna i nära tid, verkar funka väldigt bra för många oavsett om de har akademisk 

bakgrund eller är nya. En del jag har i utbildningar har en längre yrkesutbildning och yrkesliv 

bakom sig och andra är mer nya, ja kanske unga 21-22 år, men båda de där verkar fara väl av, 

om det är möjligt, att få lära genom att studera och iaktta och utgå utifrån de erfarenheter som 

görs längs vägen. Det kan ju innebära att någon tycker att man inte hinner så mycket på en 

vecka, men den uppfattningen måste ju också utgå från vad man hade tänkt sig att man skulle 

hinna. Om man säger att man inte hinner så mycket då måste man ha en föreställning om vad 

som är bra innan, och om det där braiga är att hinna mer. Då måste man väl fördjupa sig i vad 

det där mer är. Det kan ju hända att de har rätt men de aktiviteter där jag håller på där verkar 

det fungera väldigt bra med ett slags erfarenhetslärande och jag tycker inte det spelar någon 

roll vilken ålder, kön eller vilken bakgrund de har för alla verkar trivas bra med det om de får 

chansen, men alla är så jädra oroliga ibland för det verkar som om man inte riktigt törs lita på 

att det håller. Jag tycker att det kanske är så att i slutändan är det väldigt mycket som blir ett 

ställningstagande väldigt nära kopplat till den egna upplevelsen. Jag jobbade en gång som 

simlärare under ett tiotal år på somrarna och den viktigaste kursen jag gick var två kortare 

utbildningssteg i Hallowickmetoden. Om jag skulle säga en kurs av alla dessa kurser inom 

livräddning och simning så uppfattar jag att den handlade om min utövning som simlärare. 

Oavsett vilken kropp du har så kan du hitta ett flytläge, prioritera det och hitta lösningar på att 

alla hittar ett flytläge och sen kan du börja med framåtdrift eller vad det nu är som man vill. I 

den simskola jag själv gick en gång i tiden började man med framåtdrift och sen sjönk man 

om man inte hade simdyna, så detta blir nästan omvänt. I Hallowickmetoden så leker man, 

flyter och bekantar sig med vattnet som medium och hittar sitt sätt att flyta och vila i vattnet. 

Därefter börjar man framåtdrift åt de håll man önskar.  

 

Det som intresserar mig mycket, och som jag tror mycket på, är att jag ser saker som ledare 

eller utbildningsansvarig, och jag tror att jag vinner något på att vara vaksam på tillstånd, inte 

vad folk gör och vilken egentlig orsak till det eller vilken avsikt eller effekt ett görande kan ha 

eller ge. Jag bör snarare vara vaksam på tillstånden, alltså framför allt ur ett emotionellt 
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perspektiv, men egentligen tillstånd ur alla avseenden antingen de är fysiska eller mentala. 

Där man hänger någonstans längs en tidsaxel just där man hänger; vad har vi här, vad är här? 

Och på vilket sätt avtecknas det tillståndet. Jag kan uppfatta, och kanske känner att jag vill 

fråga om jag känner mig nyfiken, eller det känns att det är viktigt att försöka få lite grepp om 

vad vi är i för tillstånd nu? Detta tycker jag känns viktigt och det spelar egentligen inte så stor 

roll om det är i kurs eller i annan mer enkel aktivitet. 

  
Utebildare II:s berättelse skildrar hur han under skoltiden förundrade sig över att gå på en 

teknisk-praktisk linje på högstadiet samtidigt förde med sig en kultur där man rökte, skruvade 

på mopeder och de som gick den linjen var praktiker och underförstått inte teoretiker. I linje 

med detta så sa lärare till honom att han var teoretiker och alltså inte så lämplig för att gå 

någon praktisk linje. Detta har också gjort att han haft garden uppe mot den här typen av 

föreställning om teoretiker versus praktiker där han tror att det förhåller sig tvärt om, 

nämligen att en och samma person är och kan vara både och. Han menar att förmågan att 

tänka analytiskt och förmågan att vara praktisk och konkret i utövandet stödjer varandra som 

processer snarare än står emot varandra. Det är ett exempel på vad social vana kan betyda 

men också ett exempel på innebörden av den handlingsvana av att reflektera som utebildaren 

utvecklat och som utmärker hans sätt att vara. Den här vanan av att vara kritisk, att tvivla, är 

något som leder till reflektioner och förändringar och det har förmodligen även haft betydelse 

relaterat till utebildarens sociala vana. Han blev själv placerad i en kategori med allt vad det 

för med sig av kultur men via reflektion så har han gjort andra val än vad han möjligen skulle 

ha gjort utan det reflekterande förhållningssättet. Detta kan i någon mening ses som 

spekulationer men jag menar att berättelsen som helhet ger underlag för en tolkning som 

denna. Vidare så är exemplet om de grönländska ungdomarna ett tydligt exempel på social 

vana och just detta exempel kan också kopplas till de nedärvda kunskaper som Hoppers 

beskriver som IKS. När de grönländska ungdomarna, sprungna ur en fångstmannakultur 

möter en modern västerländsk vana, blir detta en kulturkrock som drabbar ungdomarna 

beklagligt. Historien om kvinnan med iranskt påbrå antyder att utebildaren ansågs lämplig för 

det uppdraget pga. vissa speciella erfarenheter som kan kopplas både till social vana, med 

erfarenheter från arbete i andra kulturer, men också kunskapsvana, i form av språkkunskaper. 

Handlingsvana visar sig också tydligt där han pekar på erfarenheternas betydelse, där 

människor, oavsett bakgrund verkar lära sig genom erfarenheter. Kopplat till erfarenheter 

pekar han på begreppet autenticitet som kan tolkas som att det man gör ska ha en mening för 
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dem som deltar där målet med verksamheten är att skapa det autentiska genom verkliga 

problem här och nu för just dessa deltagare. På så vis kan det obekanta bli begripligt med 

hjälp av deltagarnas tidigare erfarenheter där sammanhanget och den konkreta situationen är 

avgörande för vad deltagarna lär sig. Detta är i förlängningen väsentligt för intresset och för 

utveckling av motivation. Autenticitet innebär för utebildaren även att han försöker vara sig 

själv i mötet med deltagarna, en balansgång mellan att leda processen och att vara människa 

och i detta utgå från vad deltagarna är, mer än de skal som båda parter skulle kunna låta sig 

representeras av. Det handlar för utebildaren om att ha en mer autentisk relation som innebär 

att vara vaksam på vad som sker i nuet, något som skulle kunna beskrivas som en 

uppmärksamhet för att kunna vägleda på bästa sätt. Vana, som även innefattar ett 

förhållningssätt, har utvecklats genom alla de situationer och tillfällen i olika sammanhang 

där utebildaren skaffat sig erfarenheter. Just detta kan också hänföras till kunskapsvana, där  

utebildaren ger exempel på en mängd beslut och ställningstaganden som han gör på ett 

närmast intuitivt sätt där han ser sig själv som en animatör som handlar på bästa möjliga sätt 

utifrån situationen. Just detta att följa en människa eller en grupp med utgångspunkt i vad som 

sker här och nu ställer han mot en alltför metodiskt-tekniskt inriktad kunskapsväg som han 

menar är begränsande för möjligheterna i en verksamhet. Han är närmast allergisk mot 

metoder, just för att metoderna kan ha en tendens att leva sitt eget liv, där närvaron i nuet i 

mötet med det som sker och med deltagarna kan spolieras. Detta kan hänföras till begreppet 

fronesis. Han pekar också på att det verkar som om trender eller för lite rutin hos deltagarna 

ibland sätter hinder i vägen för att nå mål inom vissa kurser och ibland verkar deltagare ha 

helt andra mål med en aktivitet än vad kursen syftar till. Det verkar vara svårt att tillgodose 

behoven och då inte minst inom ledarskapsutbildningar. Utebildarens ledarskapsperspektiv 

har varit centralt i denna berättelse och just intresset för dessa frågor upptar utebildaren. Hans 

nyfikenhet och problematiserande förhållningssätt är en vana som genomsyrar hela 

berättelsen. Man kan också se att all den utbildning och erfarenhet som utebildaren har skaffat 

sig verkar komma till användning. Denna kunskapsvana innefattar de tre begreppen epistéme, 

techne och fronesis men det har skett en förändring i fokus efter hand. Den kunskapen som 

han la fokus på som tränare används inte längre, i alla fall inte på samma sätt. Troligtvis 

används dessa kunskaper men där fler aspekter och perspektiv hela tiden vägs in, samtidigt 

som nya erfarenheter och vanor utvecklas utifrån reflektioner som leder till förändringar, som 

leder till ytterligare reflektioner. Sammantaget visar denna berättelse på den komplexa 

situation som det innebär att vara ledare för olika verksamheter i de sammanhang som 

utebildaren arbetar i, där det mest väsentliga verkar vara vaksamhet, uppmärksamhet på 
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tillstånd. Detta sker genom en ambition av autenticitet, att vara där, vilket även innebär att 

man är där som person, den människa man är och inte bara i egenskap av ledare, lärare för en 

aktivitet. 

  
I detta avsnitt ska jag ytterligare reflektera över och tolka vad berättelserna säger om vana och de 

begrepp som kan relateras till vana, ett sätt att fördjupa men också sammanfatta vad berättelserna 

uttrycker om vana. Vad betyder då vana för lärandet av ett yrke eller verksamhet och hur ser 

denna vanas utveckling ut? Utifrån mina berättelser kan jag konstatera att vana betyder väldigt 

mycket för utvecklingen av ett yrke eller verksamhet. Vana är en förutsättning för att agera 

professionellt i en verksamhet. Hur denna vana utvecklas beror däremot på många faktorer. Med 

utgångspunkt från Bourdieus sociala vana så blir miljön för vanans utveckling liksom den kultur 

som där råder viktiga faktorer som både kan möjliggöra och försvåra utvecklandet av en vana. På 

så sätt kan den sociala vanan sägas skapa olika förutsättningar för framtiden. Förutsättningarna 

blir alltså olika beroende på i vilken miljö man lever i. Vad miljön får för konsekvenser för 

vanors utveckling kan jag däremot inte med säkerhet säga något om. Det handlar snarare om att 

en viss uppväxtmiljö sannolikt får en inverkan på hur vanor utvecklas. Jag kan exempelvis 

konstatera att skogsentrepenören, som växt upp på en skogsgård, fortsatt inom skogsområdet. 

Jag menar att utifrån detta kan jag uttala mig om att den uppväxten sannolikt haft betydelse för 

hur hans yrkesväg kommit att utveckla sig. Den sociala vanan blir således en faktor, bland 

många faktorer som påverkar utvecklandet av vanor. Andra faktorer kan följaktligen göra att 

utvecklingen tar en helt annan väg. Fågelskådarens berättelse visar exempelvis att den sociala 

vanan inte påverkat hans utveckling till fågelskådare, utan det är andra faktorer som påverkat 

honom. Utebildare II:s berättelse om fångstmannakulturen på Grönland kan ses som ett exempel 

på att den sociala vanan kan se mycket olika ut i olika kulturer. Ungdomarna som blir flyttade till 

en västerländsk skola möter ett helt annat sätt att tänka som inte är förenligt med den egna 

kulturens traditioner och därför skapar många problem. Berättelserna antyder att skolan med 

dess traditioner och kultur kan vara ett vägskäl där man råds att välja en viss väg beroende på 

vilken typ av kunskaper man som elev verkar vara disponerad för. Utebildare II reflekterar över 

just den typen av råd; varför skulle han gå på en teoretiskt inriktad linje? Vilken typ av skola 

eller hur lång tid man har studerat har alltså stor betydelse för fortsatta möjligheter. I berättelsen 

om skogsarbetaren kommer det fram att han bara gått sjuårig folkskola och det var så det var på 

den tiden där han växte upp. Att han blev skogsarbetare kan ju ha varit en tillfällighet men det 

fanns nog inte så många möjligheter till val utifrån den sociala vana som var aktuell. Utebildare 
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I:s pappas syn på och intresse av detaljer verkar ha påverkat henne och utan pappans influens 

skulle förmodligen inte hennes intresse för detaljer utvecklats, även om detta inte kan sägas med 

säkerhet. Beträffande jägaren/fiskaren och knivslöjdaren så tror jag även här att uppväxtmiljön 

har påverkat deras fortsatta utveckling av vanor. Det sammanhang man befinner sig eller det 

område som man är uppvuxen i påverkar och kan därmed avgöra vilka vägar som är möjliga i 

framtiden.  

 

Handlingsvana utifrån Dewey är också närvarande i alla berättelserna. Alla beskriver 

nödvändigheten i att själv göra erfarenheter, något som måste göras vid många tillfällen. 

Dock måste det till en reflektion som kopplas till erfarenheterna, en reflektion som ibland kan 

utgå från att man tvivlar över det man gör, eller har gjort. Att erfarenheterna är autentiska, 

alltså inte påhittade eller konstruerade verkar också vara viktigt. Det betonar särskilt de båda 

utebildarna som menar att när de arbetar med grupper så är meningsfullheten relaterat till det 

autentiska. Är en verksamhet konstruerad, som en slags övning eller aktivitet, finns det en risk 

för att meningsfullheten går förlorad. Fågelskådaren understryker också hur utvecklande det 

är att i en autentisk fågelskådarsituation kunna få direkta kommentarer på fåglars utseende 

och beteende. Något som knappast hade varit möjligt att lära sig på något annat sätt. Att 

erfarenheterna ska ske i ett sammanhang blir följaktligen viktigt. Detta är också något som 

kan skapa ett intresse som kan leda vidare till utvecklandet av vanor. Alla berättelserna vittnar 

för övrigt om att just intresset är en viktig drivkraft som motivation för att utveckla nya vanor.  

 

Kunskapsvana utifrån Aristoteles kommer också till uttryck i berättelserna. Alla 

kunskapsformerna, episteme, techne och fronesis finns representerade, men där techne och 

fronesis främst är i fokus. Kunskapsformen techne framkommer i alla berättelserna och kan 

betraktas som en självklarhet för att kunna göra ett gott arbete i en verksamhet. Hur lång tid 

det tar att träna upp denna färdighet i handling kan jag dock inte uttala mig om utan det 

handlar om erfarenheter under lång tid där begreppet intresse än en gång behöver betonas som 

en avgörande drivkraft för motivationen. Just detta beskrivs tydligt hos både fågelskådaren, 

skogentrepenören, skogarbetaren, jägaren/fiskaren och knivslöjdaren. Berättelserna tyder även 

på att reflektion är avgörande för att techne ska kunna utvecklas. Utan reflektion kan 

handlandet bli mekaniskt och hamna i s.k. hjulspår men med reflektionens hjälp kan det 

slentrianmässiga beteendet undvikas, alternativt att det går att hitta vägar upp ur hjulspåret.  
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Vad som sedan skiljer techne från fronesis är att den etiska dimensionen tillkommer. Det 

verkar som om det tar lång tid att utveckla fronesis, något som alltså inbegriper att kunna ta 

etisk ställning i komplexa situationer. Att ha, eller inneha fronesis, tycks vara, eller skulle 

kunna vara, ett kriterium på att vara professionell i ett yrke eller en verksamhet. Hur man 

uttrycker fronesis är för övrigt ett problem, för det handlar om många kunskaper och 

erfarenheter som är införlivade i människan, i någon mening hänförbart till tyst kunskap. 

Reflektionen blir också viktig i förhållande till fronesis och då handlar det om en reflektion 

relaterat till etiska aspekter. Personliga aspekter av vana är också något som framkommer i 

berättelserna, något som kan knytas till fronesis och som rör det unika och specifika. I 

komplexa situationer är det omöjligt att hitta manualer för vad och hur någonting ska göras. 

Det beror på att den aktuella situationen alltid är specifik och unik och kan därför inte hittas 

på en manual. Det skulle i så fall bli en generalisering, ett slags medelvärde, som inte träffar 

eller möter den unika situation man då befinner sig i. Detta gäller, inte minst, det som har med 

utebildarnas situation att göra, eftersom de måste utveckla vanor som har att göra med 

ledarskap och hur de i mötet med andra människor, deras deltagare, bidrar till utvecklandet av 

vanor. Utebildarnas berättelser pekar på att i ett dialogiskt förhållande möta deltagarna i just 

den aktuella situationen. Dialogen i dessa möten medför också möjligheter att se om man är 

på rätt väg, en slags kontinuerlig utvärdering. Här kan även fantasin skönjas som en viktig 

aspekt, att ha mod att lyssna på sin känsla och förändra utifrån det. Denna närmast intuitiva 

förmåga verkar ha stor betydelse och kan hänföras till fronesis. Skogsarbetarens berättelse om 

hur han fäller träd och alla ställningstaganden som görs närmast intuitivt kan naturligtvis 

relateras till techne men med tanke på de moraliska aspekterna så menar jag att denna typ av 

vana också kan hänföras till fronesis.  

 

Mästar-lärlingförhållande kan spåras i alla berättelser, om än på olika sätt. Att lära sig i en 

relation med en mer erfaren kan vara en väg till en vana. Den vägen kan se olika ut.  

Lärlingen/eleven kan vara den som utvecklar vana utifrån mästarens erfarenhet och 

handledning men det kan också ske en utveckling av mästarens vanor i denna relation, 

beroende på, i första hand, mästarens förhållningssätt och inställning.  

 

Hur lång tid, hur mycket man behöver praktisera, för att utveckla en vana visar dock inte mina 

berättelser. Det går inte att avgöra om det behövs fem eller tio år för att utveckla en vana. Min 

tolkning och bedömning får stanna vid att det tar tid, att tiden för handlingen är viktig, liksom 
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även tid för reflektion och distansering till verksamheten. Detta kan inte effektiviseras och 

forceras hur som helst.  

 

Avslutningsvis visar berättelserna att det är många faktorer som påverkar utvecklandet av en 

vana. Intresse och motivation är här centrala begrepp, liksom tvivel och reflektion. Finns inte ett 

intresse är risken stor att det inte blir någon vana. Finns däremot ett intresse så kan det leda till 

motivation som sporrar intresset, något som kan leda till en vana. Tvivel leder förhoppningsvis 

till reflektion som i sin tur kan leda till nya eller förändrade vanor på en väg som sannolikt inte 

har någon ände.  

 

Är det möjligt att skapa en syntes som kan ses som en generalisering utifrån mitt material som 

kan ses som en allmän pedagogisk insikt om och ett bidrag till förståelsen av kunskapsutveckling 

och kunskapsprocesser? Som jag tolkar kunskapsutveckling så är det en mängd faktorer som 

påverkar hur processen kommer att utveckla sig och vilka vägar den tar är inte möjligt att i detalj 

uttala sig om. Min ambition får bli att, utifrån de sju berättelserna, lyfta fram några centrala 

faktorer som jag menar påverkar kunskapsutvecklingen. Bland alla de begrepp som figurerar i 

samband med kunskapsutveckling så anser jag att Aristoteles vanebegrepp kan ses som ett 

fundament för allt lärande, något av grunden för all kunskapsutveckling, en gammal insikt om att 

man lär sig genom att öva. Vana är en förutsättning för att agera professionellt i en verksamhet. 

Hur denna vana utvecklas beror däremot på många faktorer. Den gemensamma utgångspunkten 

är dock att man har lärt sig det man gör genom långvarig erfarenhet. Gustavsson (2000) tolkar 

Aristoteles som att människor handlar inte av en ren slump utan det är inbyggt i våra vanor att 

göra på ett visst sätt där vanor, seder och bruk formar våra handlingsmönster. På det sätt vi vant 

oss att handla, blir vi också till vår karaktär. Det innebär att hur vi är avgörs av vad vi har för 

vana att göra. Dygden, som möjligen kan ses som ett ålderdomligt uttryck men som ska förstås 

utifrån vilken innebörd som Aristoteles lägger i begreppet, kan beskrivas som en disposition att 

handla på ett visst sätt, en personlig egenskap som är något vi måste ha införlivat i oss och ha 

förmågan att praktisera, en färdighet eller kunnande (Gustavsson, 2000). Aristoteles uttrycker det 

så här i Kapitel 6 i Den Nichomakiska Etiken (Gustavsson, s165, 2000):  

 
 Dygderna får vi däremot först genom att praktisera dem, på samma sätt som de övriga formerna av kunnighet. 

De saker som vi ska lära oss att utföra, lär vi oss nämligen genom att utföra dem; så blir vi t.ex. skickliga 
husbyggare genom att bygga hus och gitarrspelare genom att spela gitarr. På samma sätt blir vi också rättrådiga 
genom att handla rättvist, besinningsfulla genom att vara behärskade och modiga genom att bete oss modigt.    
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Som stöd i detta resonemang vill jag också relatera till Gustavsson (1996) som diskuterar 

begreppet bildning. Kan kunskapsutveckling möjligen likställas eller i varje fall förstås som 

bildning? Den bärande tanken i bildning är enligt Gustavsson (1996) att bildning består i en 

relation mellan det bekanta och det obekanta. Utifrån denna bildningsdefinition blir 

utgångspunkten för kunskapsutveckling den plats och det sammanhang och den situation där vi 

för tillfället befinner oss. Denna plattform blir det perspektiv som blir förutsättningen för en 

tolkning av det nya som vi stöter på. På samma sätt blir vana den förutsättning som vi utgår från 

när vi möter nya erfarenheter i livet eller då vi stöter på nya problem. Annorlunda uttryckt så 

lever vi våra liv där mycket sker via upprepningar och vi gör ungefär som vi brukar göra, av 

vana, något som också kan förstås som det bekanta. När vi sedan möter något obekant, något 

främmande som vi inte är vana vid så öppnar det upp för en chans att distansera oss från det vi är 

vana vid, det bekanta. Vi får med andra ord en möjlighet att reflektera över det vi är vana vid 

vilket kan leda till att våra vanor förändras. Hur denna reflektion och framför allt tolkningen av 

den samma ser ut är också beroende av vår identitet, hur vi ser på oss själva och på världen. 

Sålunda handlar detta också om att vara medveten om vilka traditioner och vilket kulturarv vi är 

del av, alltså den vana som Bourdieu gör till ett sociologiskt begrepp (habitus) där vana kan 

förstås som de traditioner och den kultur som påverkar förutsättningarna för hur vi ser på världen 

och människan. Gustavsson (1996) pekar här på att bildning består i att sätta sig själv och sin 

förståelse på spel genom att möta andra tolkningar och förståelseformer, att se saker från andra 

eller nya perspektiv och som kan bidra till att skapa samband mellan det som vi redan känner till 

och det som är främmande för oss.  

 

Finns det då inte en risk att detta blir en normativ beskrivning av ett kunskapsideal? Att 

människor fungerar på ett visst sätt beträffande kunskapsutveckling eller lärande? Gustavsson 

(1996) menar att bildning innefattar både hur människor fungerar och hur kunskapens natur är 

beskaffad. Dessutom inbegriper bildning ett förslag på det goda lärandet samt en argumentering 

för ett kunskapsideal som har svårt för att få fäste i den moderna världen. Enligt Gustavsson 

(1996) innehåller bildning redan från början ett civilisationskritiskt inslag där representanter från 

bildningen, fenomenologin och hermeneutiken reagerat på den vetenskapliga kunskapens 

dominans. Den gemensamma kritiken riktar sig mot den kunskapsteoretiska dualism som gör en 

åtskillnad mellan människan som kunskapssubjekt och den empiriska verkligheten. Gustavsson 

(1996) menar vidare att kunskap, lärande och bildning är en fri process som börjar i den enskilda 

människans egna förutsättningar och villkor. I detta ligger ett kritiskt perspektiv som handlar om 

en distansering, att göra sig främmande för det invanda men också i att med fantasins hjälp tänka 
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sig andra möjligheter än de som vi ser just nu. Gustavsson (1996) hävdar att i en humanistisk 

människosyn så går det inte att skära av hjärnans resurser från andra mänskliga resurser utan en 

hel människa har ett helt medvetande, i vilket egenskaper som känsla och vilja också ingår vilket 

också inbegriper handens och kroppens kunskap.  

 

Detta arbete handlar om pedagogik med fokus på vanans betydelse för kunskapsprocessen och 

om människans lärande dvs. förhållandet mellan den som lär, subjektet och verkligheten, 

objektet, det innehåll som ska läras. Detta förhållande mellan subjekt och objekt och vilken 

tonvikt som läggs på dessa båda sidor är en fråga som diskuterats rakt igenom pedagogikens 

historia.  I pedagogikens historia kan detta uttryckas som en motsättning mellan traditionell 

förmedlingspedagogik och pedagogisk progressivism där   faktorer som motivation, intresse, 

nyfikenhet och förundran som sedan Aristoteles betraktats som kunskapens moder kan ställas 

mot den förmedlingspedagogiska traditionen som går ut på att det finns en färdig kunskapsmassa 

som ska förmedlas till de lärande.  Deweys pragmatism, som tidigare redovisats, har här på olika 

sätt visat på ett annat förhållningssätt till lärande och kunskapsutveckling, ett förhållningssätt 

som sätter deltagaren och dennes erfarenheter i centrum där intresse och motivation blir 

avgörande för kunskapsutvecklingen, lärandet, medan den förmedlingspedagogiska tanken sätter 

innehållet, stoffet och läroplanen i centrum.   

 

Sammantaget blir alltså vanan en slags överordnad utgångspunkt för all kunskapsutveckling. 

Vanan kan sedan spaltas upp i olika typer av vanor. Med utgångspunkt från Bourdieus sociala 

vana (habitus) så blir miljön för vanans utveckling liksom den kultur som där råder viktiga 

faktorer som både kan möjliggöra och försvåra utvecklandet av en vana. På så sätt kan den 

sociala vanan sägas skapa olika förutsättningar för framtiden. Det pragmatiska begreppet 

handlingsvana utifrån Dewey fokuserar på nödvändigheten i att själv göra erfarenheter och att 

detta måste göras vid många tillfällen. Dock måste det till en reflektion som kopplas till 

erfarenheterna, en reflektion som ibland kan utgå från att man tvivlar över det man gör, eller har 

gjort. Att erfarenheterna är autentiska, alltså inte påhittade eller konstruerade är väsentligt för 

meningsfullheten och därmed också viktigt för kunskapsprocessen. Att erfarenheterna ska ske i 

ett sammanhang blir följaktligen viktigt. Detta är också något som kan skapa ett intresse som kan 

leda vidare till utvecklandet av vanor. Berättelserna vittnar för övrigt om att just intresset är en 

viktig drivkraft som motivation för att utveckla nya vanor.  
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Att lära sig i en relation med en mer erfaren kan vara en väg till en vana. Den vägen kan se olika 

ut.  Lärlingen/eleven kan vara den som utvecklar vana utifrån mästarens erfarenhet och 

handledning men det kan också ske en utveckling av mästarens vanor i denna relation, beroende 

på, i första hand, mästarens förhållningssätt och inställning.  

 

Sammanfattningsvis visar berättelserna att de saker som vi ska lära oss att utföra, lär vi oss 

genom att utföra dem. För att tydliggöra denna kunskapsprocess gör jag här en indelning i tre 

steg: 

• Steg 1 kan beskrivas som att man gör erfarenheter, övar upp en vana inom ett område, 

något som gör att man blir bekant.  

• Steg 2 innebär att man stöter på något nytt eller främmande, det obekanta och då 

reflekterar över de tidigare erfarenheterna, alltså en distansering till erfarenheterna, den 

tidigare vanan.  

• Steg 3 kan beskrivas som att man tagit sig till en annan nivå där de nya erfarenheterna 

via reflektion och distansering innebär att kunskapsprocessen gått vidare, det obekanta 

har blivit bekant.  

 

Kunskapsutveckling kan sålunda beskrivas som en rörelse mellan det subjektiva och det 

objektiva och där kunskapsprocessen börjar och slutar i det subjektiva där återkomsten handlar 

om att inlemma det obekanta till det bekanta, till personligheten. Dessa steg kan möjligen 

upplevas som en förenkling och det är också syftet men till detta ska också läggas de 

förutsättningar som den sociala vanan ger. För att denna kunskapsutveckling utifrån vana ska 

kunna ske krävs också att man kan komma ifrån vissa vanor, att man kan ta sig ur vanemönster 

som inte leder kunskapsprocessen framåt. Här blir tvivel och reflektion centrala begrepp.  

 

Slutligen så menar jag att intresse är avgörande i kunskapsutvecklingen.  Finns inte ett intresse är 

risken stor att det inte blir någon vana. Finns däremot ett intresse så kan det leda till motivation 

som sporrar intresset, något som kan leda till en vana. Tvivel leder till reflektion som i sin tur 

kan leda till nya eller förändrade vanor på en väg som sannolikt inte har någon ände. I det 

enskilda handlandet gäller det att kunna avgöra vad som är bäst att göra just i det sammanhanget. 

Det handlar om pedagogik som praktisk klokskap och då måste man våga möta det främmande 

och obekanta, något som Aristoteles möjligen skulle kunna ha formulerat.  
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7 Diskussion  
Resultatet i denna uppsats har tillkommit med hjälp av berättelseforskning, en narrativ metod. 

Ambitionen med och anledningen till denna ansats har varit att försöka undvika en reducering av 

materialet till delar. Min förhoppning har alltså varit att berättelsen har medverkat till att risken 

för reduktion minskar. I kvalitativa ansatser anser jag att helhetsintrycket ibland kan gå förlorat 

när resultatet presenteras genom att lyfta fram delar av materialet. Enskilda uttalanden kan på så 

sätt få ett alltför stort utrymme vid tolkningen av en intervju och i början av detta projekt hade 

jag också tänkt göra intervjuer. Resultatet av dessa hade sedan delats in och placerats i kategorier 

med tillhörande citat etc. Utifrån mitt syfte så tror jag emellertid att mitt val att använda 

berättelser blev fruktbart där ambitionen har varit att läsaren ska få en känsla för personen som 

berättar, och därmed också berättelsens innehåll utifrån det aktuella sammanhanget. Detta tror 

jag är viktigt för att, om möjligt, närma sig en helhetsbild av personen bakom berättelsen. Det 

finns dock alltid en risk att berättelserna, och inte minst analyserna av de samma, kan ha färgats 

av mina förväntningar och tolkningar och jag har ibland upplevt det vanskligt att fastställa till 

vilken vana berättelserna ska hänföras till. Det blir en tolkningsfråga som i slutändan blir upp till 

läsaren att avgöra och bedöma men som också kan leda till ett fruktbart samtal om det som har 

att göra med goda vanor och förutsättningar för att skapa desamma. Det senare är sannolikt mer 

väsentligt och det som denna uppsats kan bidra med snarare än själva kategoriseringen av vanor.  

 

Uppsatsen har gett mig mer erfarenheter av att skriva en uppsats men också gjort att jag 

reflekterat över mina egna vanor och hur dessa har utvecklats, vilket även har fått mig att 

reflektera över utbildning i allmänhet och den typen av verksamhet som jag själv sysslar med i 

synnerhet. Utvecklandet av en vana får också till följd att andra vanor inte får utrymme att 

utvecklas så det handlar här om att välja, i den mån man har den möjligheten, för jag är 

övertygad om att det tar tid att utveckla en vana. Att utveckla en vana att reflektera är dock helt 

avgörande för fortsättningen, oavsett vilken väg man tar och vilken vana man sedan väljer att 

utveckla.  

 

Detta arbete har haft som syfte att belysa vana för att få tillgång till olika perspektiv på kunskap, 

olika former av kunskap och de olika vägar till kunskap som är möjliga. Vanans betydelse med 

alla de erfarenheter det innebär har alltså varit i fokus och de berättelser som redovisats har 

också visat hur nödvändigt det är att öva, träna, praktisera, något som med tiden blir till en 

erfarenhet, en vana. Denna vana blir sedan utgångspunkten för att kunna arbeta med en 
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verksamhet på ett professionellt sätt. Men är detta någon nyhet? Varenda människa vet väl att 

man måste öva och träna för att bli kunnig och bra i någonting, eller kan det förhålla sig så att 

synen i vårt västerländska samhälle är på väg mot en snedvriden syn på vad som krävs för att 

utveckla en vana? Tänk om forskarutbildningen bara handlade om att studera forskning och hur 

den kan bedrivas. Arbetet kan förhoppningsvis leda till en diskussion eller bidra till att nyansera 

den diskussion som förs om kunskap i vårt samhälle och som inte minst blir viktigt att diskutera i 

högskolans värld, eftersom kunskap är fundamentet för verksamheten.  

Bourdieu har behandlats i detta arbete och till denna vana (habitus) kan kopplas den påverkan 

som sker genom den kultur vi föds in i, något som enligt Bourdieu gör att vi påverkas att tänka 

och förhålla oss på ett visst sätt. I ett demokratiskt samhälle bör vi blicka utåt och inte bara se 

från vår egen horisont och här behöver vi förmodligen hjälp från människor med andra 

erfarenheter som därmed kan bidra med andra perspektiv. Mycket i vårt samhälle för närvarande 

handlar om internationalisering men i mitt tycke verkar det vara begränsat till de länder som har 

intresse för oss utifrån vårt västvärldsperspektiv. Tredje världen, med allt vad nedärvda 

kunskaper, kulturellt kapital, som där finns, verkar inte stämma in i vår värld för närvarande. Här 

skulle jag kunna peka på maktperspektivet som är en betydelsefull faktor i det kulturella 

kapitalet, något som jag dock valt att inte fokusera på i denna uppsats.  

 

Det verkar heller inte finnas plats för praktiska kunskaper idag, de värderas i alla fall inte lika 

högt, kanske för att det inte behövs en högre utbildning för den typen av mer praktiskt inriktade 

kunskaper. Är det då så att dessa kunskaper inte behövs eller är det förståelsen av dessa som 

saknas? Jag kan här se likheter mellan vissa kunskaper som berättelserna tar upp, med kunskaper 

som människor i tredje världen prioriterar eller prioriterat, Dessa kunskaper är av den arten att de 

behöver tränas och återigen tränas för att en tillräcklig skicklighet skall uppnås. Jag påstår att 

man i universitetsvärlden har en övertro på det talade och det skrivna ordet och här tror jag att 

både och, skulle vara en mer fruktsam och framkomlig väg i en hållbar utveckling mot såväl 

bredare som djupare kunskap. Om det ska bli möjligt att se nya horisonter, skapa ny kunskap, 

kan ju inte borrningen bara ske nedåt, även om man lyckas komma väldigt djupt i just det hålet. 

Det kan finnas risker för alltför snäva perspektiv och jag tror att några också måste ge sig ut på 

strövtåg för att se vad som går att hitta utifrån andra utkikspunkter.  

 

Till sist kan jag ställa mig frågan om inte mitt sätt att argumentera är en slags reducering av det 

komplexa och är det över huvud taget möjligt att helt och fullt komma underfund med hur vanor 

och kunskaper skapas, inkluderande olika förutsättningar etc. Nej, jag tror inte det är möjligt att 
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helt och fullt greppa detta komplexa fält men om vi strävar efter ett uthålligt samhälle så är det 

angeläget att ständigt hålla liv i samtalet och diskussionen. Jag vill avslutningsvis hävda att en 

utveckling mot och en acceptans av fler kunskapsformer skulle öka möjligheterna för fler 

perspektiv på tillvaron, något som också skulle kunna utveckla ny kunskap och därigenom 

vanor. Detta är inte minst viktigt när vi vet att statsmakten har som ambition att hälften av alla 

gymnasister ska fortsätta på högskolan.  

 

Jag är medveten om att det finns en mångfald av perspektiv och dessutom en mängd aspekter av 

samma perspektiv. Det blir därför omöjligt att på samma gång hantera dessa men just därför tror 

jag att vi måste bjuda in människor med andra perspektiv till dialog. Jag menar att de 

erfarenheter och därigenom de perspektiv som dessa människor kan bidra med kan utveckla 

kunskap och även på hur vi ser på kunskap. Sedan blir det till att hantera frågorna på ett etiskt 

sätt med hänsyn taget till så mycket som möjligt för människornas goda utifrån de rådande 

omständigheterna, det som Aristoteles benämner som fronesis.  

 

Fortsatt forskning 
Det här området, som har att göra med vana och praktisk kunskap, är ett område som skulle 

behöva beforskas på många sätt, ur ett antal olika perspektiv. Jag ska bara nämna några 

förslag som jag tror kan vara viktiga. Eftersom jag arbetar med lärarutbildning så är 

engagemanget stort för frågor som rör utveckling och förbättringar av lärarutbildning, inte 

minst efter den kritik av lärarutbildningen som nyligen framkom (november, 2006). Vilka 

vanor, och därmed också kunskaper, är viktiga för lärare? Vilka kunskaper är och har varit 

viktiga i deras yrke och när och på vad sätt har de tillägnat sig kunskaperna? Vad var 

värdefullt under deras lärarutbildning, kan också vara intressant att få veta. Den här typen av 

frågor skulle vara intressant att ställa på olika nivåer, lärare som arbetar med barn och 

ungdomar i olika åldrar, lärare som arbetar med vuxna. En annan intressant fråga skulle kunna 

vara att undersöka personliga aspekter hos lärare, förmågan till skapande verksamhet, konst 

av olika slag, fantasi, humor, musik etc. och dess betydelse i deras yrkesutövning. Resultatet 

av min uppsats pekar ju på vanans betydelse och jag menar här att reflektionen är central, 

kanske rent av den viktigaste aspekten av vana. Deweys uttryck ”learning by doing” innefattar 

ju också reflektion. Utifrån detta så skulle jag vilja studera hur man inom ramen för 

lärarutbildningen kan utveckla en vana i att reflektera. Jag nöjer mig med dessa förslag men 

rent generellt tror jag det skulle behövas mycken forskning i detta fält som rör den praktiska 
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kunskapen och den traditionen den utgår från. Till detta kan tilläggas att intresse för det 

praktiska kunskapsfältet möjligen kräver andra erfarenheter, en fråga som säkert kan kopplas 

till den sociala vanan, eller habitus. De människor som har andra erfarenheter och intresse för 

att undersöka det praktiska kunskapsfältet har förmodligen inte access till den miljö där den 

här typen av frågor kan studeras, den akademiska världen, i varje fall som det ser ut idag. Den 

sista frågan kan också mynna ut i en ytterligare fråga, nämligen, hur den akademiska världen 

kan samverka med och på ett bättre sätt ta tillvara på erfarenheter utanför den akademiska 

världen.   
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