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Inledning 
Föreliggande rapport är en första rapportering av ett forskningsprojekt om lärande 
och icke lärande hos nybörjare och veteraner i universitetskurser. Projektets tillkomst 
bygger på lärares praktiska erfarenheter och problem i universitetets grund-
utbildning. Jag arbetar själv som lärare på flera kurser i grundutbildning på 
universitet. I de flesta kurser finns studenter som har stora problem med att begripa 
det stoff som skall läras inom ramen för kursen. När jag har diskuterat saken med 
kollegor på olika universitet så berättar de om liknande erfarenheter. Det kan 
förefalla självklart att stoffet i kurserna inte skall gå att ta till sig hur lätt som helst. 
Larsson (1996) skriver till exempel att det är önskvärt att utbildning för vuxna 
organiseras så att det bryter med studenternas tidigare erfarenheter och kunskaper.  

Det som är speciellt intressant i sammanhanget är att på bas av de observationer 
jag gjort över tid så kan vi göra en grov indelning i olika grupper i kursen. En grupp, 
vi kan kalla dem ”elitgruppen” går igenom kursens innehåll utan några synbara 
bekymmer. De är oftast familjära med att läsa på universitet och/eller mycket 
motiverade för att ta till sig ny kunskap. En andra grupp, ”normalgruppen” 
upplever att stoffet i kursen gör motstånd när de försöker lära sig det men de kan 
med hjälp av undervisningens arbetsformer och/eller egna strategier lösa de 
problem som uppstår. De ställer ofta frågor till läraren för att försöka få bättre grepp 
om något. Inom den här gruppen varierar erfarenheten. Några har läst någon eller 
några kurser på högskola/universitet men det var ganska länge sedan. En del 
kommer från en längre tid i arbetsliv med eller utan tidigare högskoleutbildning. Till 
sist har vi en tredje grupp som är speciellt intressant för den här studien, vi kan kalla 
dem ”svårighetsgruppen”. Som en inledande not i sammanhanget är att deltagarna i 
gruppkategorierna varierar i viss mån. Lärandet kan för en deltagare gå trögt i en fas 
för att gå väsentligen bättre i nästa fas eller tvärtom. Med ordet svårighet avses att 
studenterna upplever att de har svårt att förstå innebörd eller poänger i en del stoff 
eller det mesta stoffet. Några ställer många frågor till läraren och vill veta vad som är 
rätt. Andra i den här gruppen är tysta och försöker väcka så lite uppmärksamhet som 
möjligt. Ytterligare en intressant aspekt i detta sammanhang är att jag vid diskussion 
eller frågor försökt förklara på ett sätt som jag föreställt mig skulle fungera för dem. 
Deras svar har ofta blivit ett fortsatt ”förstår ej”, eller ett indignerat ”ja okay” men 
med en blick som skvallrar om en besvikelse över att ej förstå. Som lärare har jag 
upplevt denna dysfunktionella kommunikation frustrerande och försökt med än mer 
desperata iscensättningar och förklaringar vilket om möjligt fungerat än sämre. I 
denna problembild startade mitt forskningsintresse för fungerande och icke 
fungerande lärprocesser hos de studenter som har svårigheter att lära stoffet.  

Studiens syfte 
Den här  rapporteringen baseras på  en delstudie  i  ett projekt med  flera delstudier. 
Studiens  övergripande  syfte  handlar  om  lärande  i  kollisioner  mellan  olika 
erfarenhetsvärldar. Studenters olikartade bakgrunder  inför valda studier antas vara 
en intressant utgångspunkt för att undersöka fenomenet lärande i studien. Ingången 
till  studien  bygger på  observationer  av  studerandes  svårigheter  att  lära  sig  avsett 
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stoff inom ramen för kurser 1‐40p inom universitet. Syftet med denna delstudie är att 
försöka belysa  och kartlägga vad  lärande  och  icke  lärande  innebär  för  studenter  i 
Pedagogik A 1‐20 p? Vad innebär icke lärande i en situation där lärande är förväntat?  
Hur kan fenomenet tydliggöras, vilka begrepp är lämpliga (om några)? 

Studiens teoretiska utgångspunkt innebär att begreppet lärande relateras till 
erfarenhet, medvetande, kognition och språk. I ett senare skede kommer teori om 
lärande tillsammans med Luhmanns radikala systemteori att användas för att tolka 
och begripliggöra hur lärande fungerar i reproduktion av medvetandesystem och 
sociala system. Luhmanns teori innebär i korthet att individer och studerande, 
lärande och undervisning tolkas som självrefererande system.  

Forskningsområde 
Som  framgår av  tidigare  text befinner  sig detta  forskningsområde  inom  ramen  för 
utbildning  för vuxna  (högskola och universitet) omkring  teman  som undervisning, 
lärande och didaktik. Frågan om  studenters  lärande och  icke  lärande kan  ses  som 
relevant  i  ljuset  av  flera  olika  forskningsområden. Det  första  området handlar  om 
målgrupper  och  rekrytering  av  studenter  till  högskola  och  universitet.  Statens 
direktiv på  att  50%  av gymnasieexaminerade  skall gå vidare  till högskola  innebär 
troligen att  långt  ifrån alla studenter är studiemotiverade. Rekryteringsforskningen 
lägger ofta  fokus på  två aspekter. För det  första är  frågan hur man motiverar eller 
lockar  in målgruppen  i utbildning. För det andra är frågan hur man behåller dem  i 
utbildningen. Det  är  framförallt den  andra  frågan  som  är  aktuell  inom  ramen  för 
denna  studie.  Ett  begrepp  som  det  finns  en  stor  mängd  forskning  omkring  är 
studieavbrott  eller drop out  (Beckne & Murray,  1994). Det  förefaller  rimligt  att de 
som  har  svårt  att  lära  också  kan  få  funderingar  om  det  är  meningsfullt  med 
utbildningen  överhuvudtaget.  Välijärvi  (1990)  visar  att  studieavbrott  i  Finland 
samvarierar med tidigare skolprestationer. Upplevda svårigheter i skolan innebär en 
högre  risk  för  avbrott.  Inte  helt  oväntat  uppvisar  också  en  studie  om  svensk 
vuxenutbildning att även här väljer många vuxenstuderande att avbryta sina studier 
om de får svårt att följa med i en kurs (Hult m.fl. (1997). I Sverige är detta problem 
beskrivet  i  hela  utbildningsväsendet,  från  Grundvux  till  forskarutbildning  på 
universitet (Ågren 2001).  

Det här forskningsområdet anknyter naturligtvis också frågor om lärande och 
didaktik. Svårigheter att lära eller icke lärande (nonlearning) är till exempel ett 
etablerat forskningsområde inom specialpedagogik(ref). Icke lärande är emellertid 
oftast sammankopplat med funktionshinder i de studierna (ref). Mina egna 
observationer föranleder inte att som en ingång fundera i termer av funktionshinder. 
Jag antar att många studenter upplever svårigheter i studierna utan att det behöver 
hänföras till funktionshinder.  
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Forskning och teori om lärande och icke lärande 
En  vanlig  utgångspunkt  för  att  försöka  begripa  sig  på  lärande  är  att  anta 
förekomsten av ett medvetande som erfar och lär i och om sin omvärld (Jarvis, 1992). 
Detta  innebär  dock  inte  att  det  utesluter  möjligheten  att  en  del  lärande  sker  i 
gränslandet  till  det  mänskliga  medvetandet,  dvs.  mer  eller  mindre  förmedvetet. 
Jarvis  skriver  att  mänskligt  liv  handlar  om  att  erfara  situationer,  att  göra  och 
reflektera  över  erfarenheter.  Teori  om  lärande  bör  därför  ta  sin  huvudsakliga 
utgångspunkt  i  erfarenhet. Lärande  är  emellertid  inte detsamma  som  att  leva  och 
göra erfarenhet eftersom det  förefaller rimligt att  i vissa sammanhang  i  livet  lär sig 
människan  minimalt  eller  inte  alls.  Lärande  är  den  process  som  transformerar 
erfarenhet  till  kunskap,  färdigheter,  attityder  och  värden.  Lärande  är  också  ett 
tidsbundet fenomen. Tidigare förvärvade erfarenheter används konstant för att tolka 
och bearbeta nya  erfarenheter. På grund av att detta ofta  tas  som  en  självklar och 
automatisk process reflekterar människor sällan över allt nytt de lär sig över tid. Som 
ett tankeexperiment kan vi tänka att om omgivningen är i ständig förändring krävs 
det ett konstant lärande av nya ting för att vi skall kunna upprätthålla idén om att vi 
inte lär oss något speciellt över tid.  

En annan väsentlig aspekt omkring grundantaganden om lärande är att 
individuellt fenomen. Det är inte givet att två personer lär sig samma sak även om de 
studerar samma bok. Detta har att göra med hur individens omgivning har 
organiserat lärande. Ges det till exempel i undervisning utrymme för att en företeelse 
kan tolkas på olika sätt eller finns det bara ett rätt sätt. Individens omgivning är 
sålunda viktig för lärandet. 

Learning is an individualistic enterprise, but society is organizational; therefore, 
learning also has to relate to the social nature of contemporary society (Jarvis, 1992, s. 
4).  

Jarvis tar utgångspunkt i människans paradoxala liv när han skall diskutera lärande.  
Greppet han använder är filosofiskt, sociologiskt och med inslag av psykologi. 

Det vanliga är (var) annars att man använder en psykologisk vinkel i texter om 
lärande, t.ex. när begreppet inlärning diskuteras.  

Jarvis (1992) ramverk består till en väsentlig del av paradoxteori och diskussion. 
Idén om självmotsägelse som en väsentlig del i den mänskliga naturen är viktig. I 
livet finns död, i glädje finns sorg, i frihet en rädsla för frihet m.fl. Bara en sådan sak 
som att individen lever i samhällen föranleder Jarvis att börja tänka på paradoxer. 
Individualiteten i strikt form måste vara fri från de begränsningar som relationer till 
andra människor innebär.  

Lärande kan vara antingen konformistisk eller kreativ och leder därför alltid till 
en paradoxal position. Individer kan lära av att erfara livet i livet och också lära att ta 
saker för givna. Lärande är därför aldrig rätlinjig och enkel utan alltid komplex och 
motsägelsefull. I Jarvis teori börjar lärande med en skillnad mellan en individuell 
biografi och den socialt konstruerade erfarenheten. Denna skillnad leder till att 
människor ställer frågor som sätter igång lärandeprocessen. Här bör vi kanske fråga 
oss om en fråga verkligen startar lärandeprocessen eller kanske bara aktiverar, 
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förbereder för den. Jag tolkar det som att det inte är givet att vi lär oss efter att vi 
ställt en fråga. Detta kan exemplifieras med svåra ord. Jarvis (1992) pekar på en 
studie av McGiveny (1990) i England. Studien handlar om varför vuxna inte deltar i 
vuxenutbildning. Här påvisas ett problem med begreppet lärande. Studenterna fick 
inte ihop deras vardagsverksamhet med ordet lärande. De upplevde att de formella 
betydelserna omkring ordet gör att det inte kan användas i deras sammanhang. En 
reflektion om detta är att det blir viktigt att fundera kring ordet lärande som en 
mycket varierad betydelse. Två eller flera människor kan avse olika saker med ordet. 
En intressant fråga blir om jag som lärare kan förstå vad mina studenter som 
upplever svårigheter avser när de säger att de inte förstår vad som menas i en text 
eller att de inte lär sig det de avser att lära.  

Lärande och samhället 
Människor i dagens samhälle lever oftast i ordnade och organiserade relationer och 
en  förändring hos en person kommer att  innebära att relationer  till andra påverkas 
på  det  ena  eller  andra  sättet.  Som  en  konsekvens  säger  Jarvis  (1992)  att  en  del 
relationer  inte överlever effekten av  lärande och  förändringen. Ändå kan man säga 
att det är  i dessa relationer det största humanistiska värdet är  förborgat. Tiden står 
inte stilla och lärande sker genom människans hela liv. Överallt där handlingar inte 
kan  tas  för  givna  finns möjligheten  för  lärande  och  utveckling men  om  det  söks 
individuellt och genomförs enskilt så kommer rikedomen  i mänskliga relationer att 
gå  förlorad. Detta är en paradox  i människans  livsbetingelser. Som en kontrast kan 
man  säga  att  en  organisations  (stat)  överlevnad  bygger  på  icke  –  lärande  eller 
möjligen ett kontrollerat  lärande. Om  (okontrollerat)  lärande  sker  finns  risk  för att 
det leder till en förändring som kan hota organisationens överlevnad (Jarvis, 1992, s. 
220). 

Erfarenhet och lärande 
Som  tidigare  påpekat  tar  allt  lärande  sin  utgångspunkt  i  erfarenhet.  Vad  är  då 
erfarenhet? Jarvis (1992) delar upp erfarenhetsbegreppet i två dimensioner. Först har 
vi primär  erfarenhet vilket  innebär den  erfarenhet  individen  tar  emot genom  sina 
sinnen. Denna typ av erfarenhet är huvudsakligen praktisk. Den andra dimensionen 
av erfarenhet benämns indirekt eller sekundär erfarenhet vilket innebär en medierad 
form av erfarenhet som främst sker genom kommunikation och språk. Denna typ av 
erfarenhet  är mer  teoretisk  jämfört med direkt  erfarande. Dessa båda dimensioner 
kan  inte existera enskilt. De förekommer tillsammans. Kort uttryckt så erfar vi nuet 
på bas av den erfarenhet vi har.  

People are, to some extent, the sum total of their previous experiences. They bring their 
biographies to every new experience. Every time they have an experience, they use 
their store of knowledge to interpret that experience and, where necessary, to 
transform it into new knowledge, skill, or attitude that helps them grow. This is a 
social phenomenon (s. 14).  
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Allt lärande börjar med erfarenhet av både primär och sekundär art. Men det är inte 
ett erfarande för vilken individen har en färdig lösning eller respons. Lärande börjar 
med erfarande av något de inte har en respons till. Individen kan inte respondera till 
en  situation med  ett  icke  tänkande. Det  är  alltså någon  form  av  brist  som  triggar 
behovet av att  lära något nytt  för att  svara på det vi  inte hade en  respons  till. Det 
leder oss  till  en diskussion om  lärande och  icke  lärande. Tanken om  en brist  som 
triggning för lärande leder till frågan om vi alltid upplever brister eller om det finns 
tillfällen när vi inte upplever något behov av lärande. Jarvis pekar på ytterligare en 
paradox i sammanhanget.  

This highlights the major paradox in human learning: interpersonal harmony is 
considered extremely desirable, and learning is also considered a laudable goal. 
However to achieve the best conditions for learning, the ideal state of harmony has to 
be disturbed and disjuncture has to occur between the learners and their natural 
world, or their socio-cultural world, or both (Jarvis, 1992; s 84). 

Om det föreligger en uttalad eller icke uttalad önskan om att ordna så att vi hamnar i 
ett tillstånd av harmoni som blir en enkel tolkning att icke lärande är ett mål. Implicit 
kanske  vi  bär  en  tanke  om  total  harmoni  –  avskärmning  från  alla  problem.  Ett 
tillstånd  av  Edens  lustgård  där  allt  är  tillrättalagt.  En  inte  fullt  så  enkel  tolkning 
skulle innebär att ett visst mått av problem och lärande är en fulländade harmonin. 
Som vi såg tidigare så menar Larsson (1996) att harmoni mellan tidigare erfarenheter 
och nytt kunskapsstoff är precis vad vi skall undvika om vi organiserar utbildning 
för vuxna. Jarvis (1992) skjuter till ytterligare en vinkel i att lärare som blir arga för 
att deras studenter inte förstår deras föreläsningsmaterial måste inse att detta är det 
nödvändiga  tillståndet  i  vilket  lärande  startar  till  skillnad  från  att  betrakta 
studenterna som ointelligenta. Oförståelse och irritation verkar vara en god start för 
lärande till skillnad från harmoni.  

Marton och Booth (2000) pekar på kvalitativa skillnader i lärandets utfall. Av en 
grupp studerande som läste en text så ansåg man sig hitta fyra kvalitativt skilda sätt 
att förstå textens innebörd eller författarens budskap. Intressant i den här studiens 
sammanhang är att man också talar om en ofullständig förståelse (s.35). Samtliga 
fyra typer av förståelse anses vara mer eller mindre ofullständiga givet författarens 
budskap. Marton och Booth menar att var och en av dem utelämnar avgörande 
aspekter jämfört med en uttömmande förståelse av frågan. Detta ställer jag mig en 
aning kritisk till. Det finns uppenbara problem med att börja i vad som författarna 
anser vara en uttömmande förståelse och hur de utifrån den kan anse att 
studenternas förståelser är mer eller mindre bristfälliga. Argumentet antyder att det 
skulle finnas en ”objektivt given referenspunkt”. Mer intressant hade det varit om 
författarna reflekterande diskuterat sina egna förståelser av texten gentemot de 
studerandes förståelser. Den skillnad som där förelegat kan antyda de kvalitativa 
skillnaderna de redovisar men det förefaller inte klart att den ena förståelsen är mer 
uttömmande än den andra.  

Sammantaget visar ovanstående teoretiska genomgång att lärande och 
variationer av lärande är forskningsbara empiriska fenomen. Det förefaller som om 
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lärande bör tolkas som en respons till erfarenhet vilket är en förutsättning för det 
mänskliga livet, t.ex. i termer av socialisation (Jarvis 2005). Lärande är individens sätt 
att anpassa sig till de omständigheter som föreligger när hon orienterar sig i 
omgivningen. Lärande är också ett förhållningssätt gentemot omvärlden. Lärande 
börjar i ”störd” erfarenhet. Erfarenhet innebär att en viss förståelse för ett ting är 
möjlig. Förståelse kan variera från ofullständig till fullständig. Lärande innebär att 
förståelse kan öka eller bli fullständig, rikare eller i alla fall förändrad. Finns det en 
anledning att tala om icke lärande?  

Icke lärande – lärandets baksida? 
Målsättningen med denna studie är att undersöka vad  icke  lärande  innebär när en 
person  befinner  sig  i  en  utbildnings‐  och  lärandemiljö. Det  skrivs  väldigt  lite  om 
svårigheten att lära som medvetande eller språkfenomen. Ett möjligt skäl till bristen 
på  forskning kan vara att  fenomenet  inte  existerar  i  tillräcklig mening  för att vara 
forskningsbar. Ett annat skäl kan vara att allt som behöver sägas om  icke –  lärande 
redan är sagt i tidigare forskning. Ett tredje skäl kan vara att det existerar ett ensidigt 
intresse omkring  lärande och dess utfall  (nytta, värde,  lycka) vilket  sätter agendan 
för  vad  som  det  är  meningsfullt  att  tala  om.  Utifrån  ett  dominerande  lärande‐
perspektiv så kan icke lärande endast bli ett hinder för det självklara, dvs. lärande.  

Oavsett vad som kan vara det trovärdigaste skälet i sammanhanget så tycker jag 
mig ha observerat fenomenets förekomst i min egen undervisning på universitet. Låt 
oss nu se vad olika teorier säger. 

Icke lärande som aktivitet (Nonlearning responses) 
Icke lärande är precis som lärande ett fenomen som äger rum i relation till erfarande. 
När vi erfar något och det finns en skillnad mellan det vi tolkar med (erfarenheten) 
och  det  vi  erfar  så  triggas  lärande.  Icke  lärande  tar  sin  utgångspunkt  i  samma 
situation av skillnad men här triggas  inte  lärande. Jarvis ger några exempel på  icke 
lärande. 

People project their meaning systems on a situation and assume that they understand 
it, and so they act presumptively and nonlearning occurs. Sometimes people think that 
they have the authority to impose their understanding on a situation, and so those with 
whom they interact may be prohibited from acting or may be expected to learn non-
reflectively (Jarvis, 1992, s. 171). 

Speciellt är att  Jarvis  ser dessa som  icke  lärande som en handling. Som människor 
har vi alltså  förmåga att  reagera på stimuli med  icke  lärande.  Inom  ramen  för den 
typologin  för  lärandets  former  indelar  Jarvis  (1992)  icke  lärande  (nonlearning)  i  tre 
basala kategorier. Nedan redovisas en hel uppställning av relaterade kategorier men 
jag tar inte upp mer än icke lärande i denna rapport.  
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Tabell 1 
Category of response to experience  Type of learning/nonlearning 

Nonlearning 
Presumption 
Nonconsideration 
Rejection 

Nonreflective learning 
Preconscious learning 
Skills learning 
Memorization 

Reflective learning 
Contemplation 
Reflective skills learning 
Experimental learning 

(Source: Jarvis, 1992, s. 72).   
 
Jarvis (1992) definitioner av icke lärande som handling kan tolkas som följer. 
 
Presumption  ‐  eller  förutfattad mening  innebär att man på  förhand anser  sig ha  en 
god  förståelse  av  något.  Därför  finns  inte  heller  behov  att  lägga  märke  till  nya 
läromöjligheter (s. 72). Risken för att individens kunskap skall förändras är liten. En 
detalj omkring detta förhållningssätt är att det ses som en viktig funktion i samhället. 
Individen kan omöjligt överväga varje idé, tanke och handling innan de utför det.  
Non consideration – eller  icke beaktande  innebär att  individen visserligen registrerar 
nya möjligheter men att han/hon tar inte hänsyn till dem, exempelvis därför att man 
är för stressad, fokuserad på annat eller rädd för vad det skulle kunna medföra. 
Rejection – eller avvisande innebär att individen gör en erfarenhet med potential för 
lärande men har aktivt bestämt sig för att inte lära sig något nytt i en viss situation. 
De erfarenheter som inte passar in vad individen redan tycker sig veta är exempel på 
sådant  som kan avisas. Människors attityder  förändras  inte om de avvisar  lärande 
om sin omgivning. Deras agerande mot omgivningen förändras inte heller eftersom 
de har samma attityd mot den. Jarvis menar att det finns en frihet i att gå genom livet 
med presumtiv antaganden. Ingen social press om lärande och anpassning får effekt 
på dem.  Icke  lärande  som  fenomen blir  intressant  i  relation  till harmonibegreppet 
också. För en studerande som kommer  från arbetsliv  in  i universitetskurser kanske 
harmoni  innebär behovet att vidmakthålla det rådande synsättet (erfarenheten) och 
därmed skulle icke lärande bli den enda möjliga handlingen för att undvika känslan 
av  kaos  i  samband med  alla  nya  begrepp  och  teorier. Möjligen  bör  detta  också 
kopplas  till  vilken  målsättning  studenterna  har  med  studierna.  Om  målet  med 
studierna  är  en  slags  assimilering  av  direkt  begriplig  nyttig  kunskap  till  deras 
yrkesutövande  så  kan  det  bli  en  stor  överraskning  när  de  upptäcker  vad  kursen 
innebär. Överraskningen  innebär  sannolikt  att  de  behöver  omvärdera  vad  de  gör 
där.  För de studerande som går in för meritering i form av poäng eller för bildning 
är  innehållet  troligen  inte  lika  överraskande. Min  poäng  är  således  att motiv  för 
studier och den  föreställning om kursinnehåll  som motivet baseras på kan befinna 
sig  så  långt  från vad man  faktiskt  förväntas behandla och  lära  sig  inom  ramen  för 
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kursen så att de hamnar i en tvetydig situation. I den situation en kan icke lärande bli 
en konsekvens. En annan poäng som  jag antytt  i tidigare avsnitt är perspektivet på 
att  disharmonin  triggar  lärande.  Som  grundregel  förefaller  det  varav  ett  rimligt 
antagande.  Frågan  är  hur  vi  skall  betrakta  icke  lärande.  Anta  att  en  brist  i 
erfarenheten  uppenbaras  och  triggar  till  lärande,  och  sen  händer  något  som  vi 
benämner  icke  lärande.  Jag  undrar  om  detta  perspektiv  medger  något  annat 
tänkande  än  det  om  hinder.  Kan  det  finnas  ytterligare  en  nivå  eller 
handlingsdimension  i  detta  där  bristen  förlamar  och  lärande  per  definition  inte 
startar (och hindras). Vad skall vi i så fall benämna denna dimension? 

Illeris version av icke lärande  
Framförallt  i utbildningssammanhang och  i situationer där man skall  lära sig något 
speciellt är det uppenbart ett problemet är att lärande inte äger rum eller om det sker 
på ett partiellt eller snedvridet sätt (Illeris, 2001). Illeris teser om icke lärande är i hög 
grad  inspirerade  av  Jarvis men  han  utvecklar  den  psykologiska  dimensionen  lite 
mer.  Illeris  skriver att många  situationer av  icke  lärande egentligen handlar om  fel 
lärande.  I dagligt  tal används ofta ord  som missuppfattningar  eller koncentrations‐
svårigheter då  individen  inte  förstår  eller uppfattar  vad  som  försiggår.  Fellärande 
som fenomen är lättast att avgöra när det gäller undervisning i ämnen med ett klart 
definierat innehåll. Det är en nödvändighet att kunna definiera rätt och fel tolkning 
av ett ord eller begrepp om vi skall tala om fellärande. Mer konkret kan det uppfattas 
som fel om någon student påstår att kurslitteraturen säger att H‐G Gadamer var den 
ledande  företrädaren  för Wienerkretsen.  Illeris menar  att  stoff  där  det  inte  finns 
något tydligt rätt och fel innebär icke lärande att lära andra saker än de avsedda. Vad 
är  fellärande när det  gäller  en  text med  flera  tolkningsmöjligheter?  I  en  kurs  som 
pedagogik är det oftast bara i ett fåtal fall som det går att avgöra vad som är rätt och 
fel. Dessutom är det knappast önskvärt att delge studenterna vad som är rätt och fel. 
Gör  vi  det  för  ofta  så  kan  studenterna  inte  utveckla  sin  egen  omdömesförmåga, 
självständighet och ansvarskänsla (Illeris, 2001, s. 93).  

Ett annat skäl till varför ett avsett lärande inte äger rum kan hänföras till motstånd 
från den lärandes sida. Illeris (2001) tolkar motstånd med begreppet motstånds-
potential (från psykodynamisk teori) vilken aktiveras när individen hindras eller 
begränsas i sin livsutveckling. Detta kan till exempel ske om individen befinner sig i 
en oönskad situation, en kurs, en viss lärare eller kurskamrater. Motstånds-
potentialen blockerar inte lärande i största allmänhet men däremot det avsedda 
lärandet av stoff.  

Motstånd anknyter ofta ackomodativa processer av restriktiv eller defensiv art. 
Det kan handla om att individen enbart får negativ feedback eller att utbildning 
upplevs som något meningslöst, inget att engagera sig i.  

Motstånd är dock inte ensidigt riktat till icke lärande. Motstånd kan också leda 
till ackomodativa processer av mycket konstruktiv art. Till exempel i de fall där den 
blir en stark drivkraft som kan leda till ett sökande efter alternativ. Samtidigt är det 
ofta i samband med motstånd som det riktiga överskridande lärandet kan äga rum. Inte 
minst den personliga utvecklingen brukar ske genom processer som präglas av 
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motstånd (akademins seminarium, tufft men lärorikt). Motstånd är också ett centralt 
element i en demokrati. Makthavare skall kunna ifrågasättas. Motstånd kan leda till 
utveckling. I lärosituationer som undervisning kan det vara av stort värde att vara 
tillåtande till elevers motstånd.  

Den sista formen av icke lärande som Illeris (2001) pekar på är försvar vilket 
tolkas som avvisanden, blockeringar och till och med fobier. En annan näraliggande 
term i sammanhanget är förvrängning. Illeris tar upp begreppet förvrängda 
assimilationer. I vardagligare mening innebär det att impulser som inte passar med 
tillgängliga scheman och strukturer förvrängs så att de passar in på ett assimilativt 
sätt. Icke lärande kan då tolkas som att inget är nytt i sammanhanget. Studenten kan 
redan allt. Illeris egen utgångspunkt eller uppfattning om normalitet i 
sammanhanget förefaller utgå från att det istället borde blivit en ackomodativ 
process.   
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Empiriska synvinklar på lärande och icke lärande 
Följande avsnitt redogör  för olika valda delar av empiriska data och resultatbilder. 
Avsnittet inleds med reflektioner omkring det empiriska förfaringssättet. 

Hur definierar studenterna lärande och icke lärande?  
En  första  analytiskt  intressant  svårighet  i det  empiriska materialet  är  studenternas 
varierande  utsagor  omkring  vad  lärande  innebär.  Som  vi  såg  tidigare  så  pekade 
Jarvis  (1992)  på  att  lärande  kanske  framförallt  är  ett  akademiskt  begrepp.  I  det 
empiriska materialet  framstår  lärande som ett abstrakt begrepp som oftast beskrivs 
med  hjälp  av  referenspunkter  till  den  fysiska  kroppen  (i  huvudet), 
medvetande/kognition  (komma  ihåg),  undervisning  (jag  förstod  direkt  när  han 
föreläste),  tidsbundna  processer  (det  tar  tid  men  genom  att…  så  går  det), 
känslomässiga hinder  (jag vägrar att  ta  till mig) eller personliga egenskaper  (jag är 
för  dum).  Lärande  är  sällan  eller  aldrig  en  avgränsad  betydelse  i  empirin.  Varje 
betydelse konstruerad ur de ”empiriska definitionerna” om lärande måste därför ta 
hänsyn  till  utsagekontexten.  Olika  indikatorer  och  referenspunkter  som  är 
meningsbärande  i  kontexten  medverkar  således  i  meningsskapandet  av 
definitionerna.  

Datainsamling 
Det empiriska materialet till studien är insamlat genom intervjuer med 12 studenter i 
Pedagogik A 1‐20p fristående kurs på en högskola och ett universitet. Målsättningen 
var att intervjua studenter som läser halvfart då andelen som arbetar och läser andra 
kurser vanligtvis är högre där  jämfört med helfart. På grund av omstrukturering av 
den kurs som gavs på högskolan blev det istället helfartstuderande där och halvfart i 
universitetskursen.  Intervjun gjordes  i slutet av den  första och början av den andra 
delkursen 5p.  

Intervjun tog upp teman som deras bakgrund, från grundskola till nuvarande 
kurs, lärande i privat vardag, skola (grund, gymnasium, yrkesutbildning, vuxen-
utbildning, korta kurser och högskola/universitet) och i arbetsliv. En stor del av 
intervjun fokuserade på lärande och svårigheter att lära i dåvarande kurs. Ytterligare 
ett tema var ett lärandeexperiment som anknyter deras kurslitteratur omkring 
vetenskapsteori.  

Not:: Lärandefenomenen beskrivs i ett kontinuum över tid. Det innebär att en del 
av de exempel som studenterna berättar om präglas av en viss distans. Kritiskt skulle  

vi kunna argumentera för att fenomenet lärande och icke lärande är så abstrakt 
att det bör undersökas i direkta situationer (t.ex. att utföra uppgifter/experiment). 
Det empiriska materialet i den här studien präglas av en viss tidsmässig distans 
(lärande igår, förra veckan, i gymnasiet m.m.) och deras egna reflektioner omkring 
vad som hände. Andra aspekter studenterna pekar på är att de inte tänkt på vissa 
händelser sen det hände. Reflektioner om dessa händelser skapas i mötet och inom 
ramen för intervjun.  
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Analytiskt förfaringssätt 
Den  analys  som  ligger  till grund  för den här  resultatpresentationen baseras på  en 
empirisk  kvalitativ  analys med  semiotiska  inslag. Det  betyder  att  jag  i möjligaste 
mån söker  identifiera och konstruera mening  i studenternas utsagor och berättelser 
som  anknyter  en  allmänt  hållen  och  initial  ”spårhundsdefinition”;  att  tillägna  sig 
kunskap (att inte kunna tillägna sig). Det betyder också att jag gör urvalet av mening 
relativt brett. En meningsenhet innebär en markör och dess utsagekontext. Markörer 
som antyder  tillägnande av något stoff omkring deltagande  i nuvarande kurs och  i 
deras bakgrund väljs ut.  

Utgångspunkten här är att dels finns det en allmän mening om vad lärande (jag 
kan prata om lärande med många olika människor) innebär som jag själv är del i och 
dels har jag många års studier på universitet likväl som en praktisk erfarenhet. Jag 
gör ett aktivt val att inte blanda in någon speciellt utvald definition av alla de teorier 
jag är bekant med i denna del av studien. Spårhundsbegreppet i analysen är ”att 
tillägna sig stoff/kunskap” är tillräckligt allmänt för att undvika alltför snävt 
identifierande. I det empiriska materialet blir meningsenheter som studenterna 
använder för att beskriva att tillägna sig erfarenhet eller kunskap utvalda.  

Är det möjligt att direkt beskriva lärande?  
Frågan  blir mycket  aktuell  i  analysen  och  svaret  blir,  jag  tror  inte  det. Orden  vi 
använder låter oss ringa in vad det är vi avser men det går troligen inte så långt att vi 
kan sätta en direkt koppling mellan det betecknande och det betecknade. Det innebär 
att en hel del av det som går att finna i analysen kommer att vara mer eller mindre 
indirekta hänvisningar till vad lärande kan vara och därmed också icke lärande. 

Icke lärande som fenomen kan antas föreligga empiriskt då det dels beskrivits i 
tidigare studier (Jarvis 1992, Illeris 2001) och dels finns det en stor praktisk erfarenhet 
omkring det bland lärare och studerande i universitetets undervisning. Emellertid 
innebär icke lärande som kontradiktion att den är direkt kopplad till och beroende av 
lärande som fenomen. Det är helt enkelt inte meningsfullt att tala om icke lärande 
om inte lärande förutsätts eller används som utgångspunkt. En konsekvens av detta 
är att mycket av det resultat som kommer att återges framledes i texten handlar om 
metaforer för vad tillägnande och icke tillägnande av stoff kan vara. Fler reflektioner 
om icke lärande följer i samband med det avsnittet. 

Lärandets kontexter 
Syftet  och designen  i  studien  och  en  genomgång  av  intervjuerna pekar på  att det 
lärande  som  studeras  i  sammanhanget  primärt  är  förväntat  eller  intenderat. Med 
orden förväntat och intenderat lärande menar jag att i detta sammanhang, högskola 
och  universitet,  beskriver  studenterna  lärande  som  ett  förväntat  händelseförlopp. 
Lärande  är  något  som  skall  äga  rum  hos  studenterna  i utbildningssituationen. En 
aning  hårddraget  kan  vi  säga  att  annars  har  man  inget  i  miljön  att  göra. 
Utbildningssystemets  regler  stipulerar  också  att  studenter  måste  klara  av 
examinationer om de vill  fortsätta  i kursen/efter kursen. Studenterna känner att de 
måste kunna visa upp någon form av tillräckliga tillägnande kunskaper i relation till 
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kursens examination och kursmål. Lärandet mening är därför knutet  till prestation. 
Min  tolkning  baseras  på  jämförelsen  att  det  lärande  som  studenterna  beskriver  i 
vardag och/eller i arbetsliv inte bär samma prägel av meningsfullhet.  

Det innebär som en konsekvens att icke lärande blir meningsfullt när det 
intenderade lärandet inte äger rum. Icke lärande kan därför primärt tolkas som att 
inte lyckas med en intenderad handling/aktivitet. En kollega uttryckte det som att 
icke lärande handlar nog enbart om att misslyckas med sitt lärande. Det är ett rimligt 
antagande i den mån meningen med beskrivningen är att konstatera vad som händer 
när elever och studenter misslyckas i skolan. Det är också ett rimligt antagande i 
relation till alla studier om icke lärande som berör funktionshinder (Ref). 
Specialpedagogiken har bedrivit mycken forskning om dessa former av hinder. 
Emellertid är mitt initiala antagande att icke lärande innebär mycket mer i 
sammanhanget. Det kan också handla om en del i olika processer eller annat. Några 
avgränsningar omkring definitionen är en viktig uppgift i denna rapport.  

Som konklusion omkring kontextaspekten kan vi då säga att lärande i detta 
utbildningssammanhang är en riktad aktivitet som går ut på att tillägna sig en 
intenderad erfarenhet eller kunskap (stoff). Lärandet är intenderat och 
prestationsinriktat (oftast). När detta inte fungerar som avsett uppstår fenomenet 
icke lärande.  

Lärandets produkt (genom process) 
Empiriska  data  ger  oftast  bilder  där  otaliga  möjliga  fenomen  ingår  i  samma 
berättelse. I analysen av materialet måste forskaren göra någon typ av sortering. En 
typ av  sortering går ut på att använda  etablerade begrepp  för  att  skapa ordning  i 
materialet. En annan form av analys som anknyter den induktiva traditionen går ut 
på att man identifierar olika mönster i materialet och gör sedan en sortering på bas 
av det.  Inte  så  sällan kan det visa  sig  att båda dessa  sammanfaller  i  ett  abduktivt 
genererat  mönster.  Ett  mönster  genererat  med  induktion  som  inspiration  kan 
överensstämma med  etablerade begrepp  som kanske  en gång  skapades på  bas  av 
induktiv  analys  av  empiri.  I  den  här  rapporten  uppstår  just  den  abduktiva 
situationen.  Ett  spontant  induktivt  sökande  resulterar  efter  en  tid  i  igenkänning 
mellan  mönster  och  begrepp.  Det  förefaller  därför  rimligt  att  i  detta  första  steg 
beskriva lärandet och icke lärandet utifrån produkt och process.  

Erfarenhet och kunskap 
Det första som skall nämnas om lärandets produkt i studenternas utsagor är att det 
vanligtvis  rör  sig  om  det  intenderade  stoffet  i  kurserna.  I  mindre  utsträckning 
berättar de om egendefinierat lärostoff som de upptäckt under kursens gång. En av 
studenterna  gör  en uppdelning mellan  erfarenhet  och  kunskap  i  relation  till  olika 
lärandemiljöer.  Lärande  innebär  den  typ  av  handlingar  som  äger  rum  för  att 
generera  kunskap  inom  skolans  värld.  Studenten  kopplar  också  ordet  lärande  till 
aktiviteter i sitt arbetsliv. Då rör det emellertid inte kunskap på samma sätt utan att 
tillägna  sig  erfarenhet. Lärandemiljöerna  inbegriper  olika  aktiviteter och  olika mål 
för studenten.  
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Jo men jag tror att erfarenheter är nog mera handlingar och att jag lär mig rutinerna 
kring att arbeta och så istället… för att lärande, då tänker jag mer på läsa och plugga 
som i skola då eller studier i stort och ja men det är nog handlingarna det här liksom 
att man praktiserar det, jag läser inte om hur det är att arbeta utan jag gör det och lär 
mig genom det och då blir det mer en erfarenhet för mig (IP nr 7. 138-142). 

Erfarenhet är knutet till lärande för att utföra ett arbete. Det lärande som sker genom 
görande placerar  hon  i  arbetslivet.  Framförallt  handlar det  om  komma  in  i  en  ny 
yrkessituation  och  tillägna  sig  arbetsuppgifterna.  Skolans  lärande  är  också  en 
aktivitet men  väsensskiljd  på  så  sätt  att  det  handlar  om  läsa  i  böcker  och  plugga 
(repetera för att kunna återge). Plugga är en intressant metafor i det att det kan avse 
diskursen om byggnation. Plugga kan  tolkas  som att  fästa  i väggen. Produkten av 
lärandet skall fästas i väggen (inne i huvudet). Ordbokens definition för ordet plugga 
innebär att läsa hårt och koncentrerat för att slå i sig fakta (Esselte ordbok).  

Den vanligaste beskrivningen av lärandet syfte i hela det empiriska materialet är 
just att stoffet skall fastna i huvudet. I följande citat ger IP en intressant beskrivning: 

I: Vad innebär det för dig att “det har fastnat”? 

IP: Det innebär en säkerhet, det innebär en … det innebär kunnande. Det är en 
kunskap som jag har, som jag besitter, som jag kan använda mig av …eh… och i och 
med att det sitter där så bär jag det hela tiden, det är som när vi gick på lågstadiet och 
fick lära dig psalmverser utantill, allting var ju utantill. Det är ju en säkerhet, det är en 
kunskap, det är och den sitter där (IP nr 10. 420-427). 

I förlängningen av tidigare citat från IP nr 7 om ordet plugga kan vi här lägga till en 
aspekt.  Det  handlar  inte  bara  om  att  fästa,  det  handlar  om  att  fästa  säkert  och 
beständigt. Tidsreferensen till lågstadiet innebär ett tidsspann på omkring 40 år. Två 
intressanta  aspekter med  bäring  för  produktdefinitioner  är  användbarhet  och  att 
uppnå personlig säkerhet. Kunskap och kunnande kan tolkas som att det skall bli en 
del av henne själv. Användningsaspekten  förefaller vara kopplat  till kunnande och 
psalmverser. Verserna  har  hon  lärt  sig  och  kan  använda  i  olika  sammanhang. En 
annan aspekt som IP inte direkt reflekterar över i intervjun men som kan tolkas in i 
hennes  berättelse  är möjligheten  att  göra  skillnad mellan  djup‐  och  yt‐inlärning. 
Lärandet  av  psalmverser  beskrivs med  utantill‐inlärning.  Det  kan  tolkas  som  att 
rabbelkunskaper  och  yt‐inlärning  är  en  utmärkt  bas  för  användning.  Två 
samverkande faser lärandet. 

Lärande, användning och förståelse 
Ett ord som  förekommer mycket ofta  i anknytning  till  lärande  i hela det empiriska 
materialet är  förståelse. Flera studenter säger att de måste  förstå vad  författaren vill 
säga i sin text eller få den rätta förståelsen om vad en uppgift i undervisningen går ut 
på. Förståelse  innebär emellertid en viss svårighet att avgränsa mellan process och 
produkt. Studenternas användning av ord som att  förstå och  förståelse kan således 
tolkas som att tillägna sig (process) och att ha tillägnat sig (produkt).  
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Det är lättare att komma ihåg, tycker jag, om jag förstår vad det är de vill få sagt och så 
kommer jag ihåg det bättre sedan (IP nr 4, 106-107). 

I citatet ovaningår ordet  förståelse  i ett sammanhang som  tillför betydelserna avsett 
budskap  och  beständighet.  Förståelse  fyller  funktionen  dels  få  fram  författarens 
intenderade  budskap  och  när  det  sker  så minns  hon  stoffet  bättre.  Implicit  ligger 
betydelsen att förståelse innebär en bearbetning av stoff, en individuell ansträngning. 
I följande citat berättar IP att hon vill ha en djupare förståelse (en önskan riktad mot 
en produkt) därför att en  sådan produkt blir användbar  i olika  sammanhang. Den 
referenspunkt hon refererar till för att uttala sig om lärande är just användning. 

Jag vill mera ha en djupare förståelse så att jag kan använda mig av det i mitt liv i olika 
situationer som jag kommer i. Och när jag kan använda mig av det, då känner jag att 
jag verkligen har lärt mig det. Så att kunskapen i sig, d.v.s. att Gustav Vasa dog det här 
året, det skiter väl jag i men.. sådana saker är inte så viktigt för mig, eller att den här 
människan tycker så här men det som man tycker kanske är viktigt för mig för det kan 
jag använda mig av i en situation tillsammans med det som jag tycker och kanske vad 
den här människan tycker. Men vem det var som tyckte si eller så, det är inte så viktigt 
för mig utan det är liksom när jag kan sätta in det i ett sammanhang och kan använda 
det i mitt liv, då har jag lärt mig (IP nr 7. 697-706). 

Intressant i citatet närmast ovan är också att utsagan kan tolkas som en klassificering 
av  skillnader  mellan  användbarhet  och  vetande  som  kunskap.  Kunskapen  som 
”torrt” vetande, ”Gustav Vasa”  (namn och årtal), är hon  inte nämnvärt  intresserad 
av. Däremot finnas det intresse för sådant som kan används i ett sammanhang som 
får konsekvenser för henne i hennes liv. Närmast ligger att hon vill kunna använda 
kunskapen  i  yrkeslivet  eller  i  hennes  mycket  aktiva  fritid.  Den  användbara 
kunskapen kopplas också  till något så allmänt som mänskliga relationer. En möjlig 
koppling är att hon har mycket erfarenhet av att agera som ledare. Förståelse innebär 
att kunskapen skall bli en del av henne och hjälpa henne att agera och fungera i sin 
omgivning.  Ordet  förståelse  är  därför  nära  kopplat  till  lärande  och  produkten 
användbar kunskap.  

Omvärdering av självbild 
I  diskussionen  om  lärandets  produkter  kommer  några  studenter  också  in  på  att 
produkterna i sig får konsekvenser för dem som personer. Erfarenhet och kunskap är 
något som är  integrerat  i dem och bildar deras självförståelse. En student uttrycker 
sig så här om en tillägnad insikt. 

Nej, sociologin var inte heller, alltså jag trodde att jag var djup, jag trodde jag var 
under en sådan här … men det här var verkligen jättedjupt… ha-ha… det var, och jag 
är inte alls djup (IP nr 8. 932-933). 

Citatet är  inte  speciellt precist men kan  i  sin kontext utläsas  som att hon några år 
tidigare valde att studera sociologi därför att hon såg sig själv som en djup person 
givet hennes dåvarande referensramar. Sociologi borde därför passa som ämne. Efter 
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att  ha  läst  sociologi  omvärderade  hon  bilden  av  sig  själv.  Sociologi  var  ett 
”jättedjupt” ämne och hon själv var ingenting i närheten av det djupet. Produkten av 
lärande är således inte bara en infästning av stoff i huvudet. Det som fästs i huvudet 
bildar  en  ny  referensram  för  tolkning  av  sig  själv  och  omvärlden. Med  sitt  nya 
tillägnade perspektiv ser hon sig inte längre som speciellt djup.  

Lärandeprocessen  
Förekomsten av vad vi kan kalla en  lärandeprocess är ett mycket  tydligt mönster  i 
det empiriska materialet. De berättar ofta om upplevelser som anknyts en  tidsaxel. 
Olika händelser eller aktiviteter resulterar  i ett  lärande. Detta skall dock  inte  tolkas 
som  att  allt  omkring  lärande beskrivs  som  ett händelseförlopp  över  tid. Det  finns 
också många lärandefenomen som beskrivs situationsbundet.  

Den vanligaste beskrivningen av en lärandeprocess tar upp betydelsen av 
repetition för lärande. Repetition implicerar tidsordning. I följande citat berättar IP 
om en process beskriven med hjälp av metaforen ”polletten trillar ner”. 

…när du har läst någonting och sedan du kanske inte förstod det vid första så där och 
sedan så läser du det en gång till och repeterar lite grann och så bara trillar polletten 
ner, då faller hela kedjan på plats, en glädje över att; Ja, där satt den (IP nr 10. 455-457). 

IP  börjar  med  en  läsning  för  att  skaffa  sig  en  grundläggande  förståelse.  I  den 
situationen  så  inträffar  det  att  IP  faktiskt  inte  förstår  utan  nöjer  sig  med  att 
förståelsen kommer  senare. Med hjälp av  repetition  (över  tid)  så blir alltfler  trådar 
meningsfulla  i  texten.  Pollettens  rörelse  symboliserar  här  att  den  mening  som 
anknöts  till  trådarna nu plötsligt börjar anknyta varandra.  I ett slag  (faller ner) blir 
stora delar (kedjan) av texten meningsfull. En viktig betydelse i citatet ovan är orden 
”bara  trillar”. Ordet bara pekar på spontan aktivitet utanför viljans kontroll. Det är 
något som bara händer, när det händer. IP kan inte själv bestämma när polletten skall 
trilla ner. Hon kan arbeta  för att polletten  skall  trilla ner men ”polletten  trillar när 
den är redo”. Detta tolkar jag som en avgränsning mellan viljestyrt/utanför vilja. 

Ett mönster i empirin speglar något vi kan kalla den grundläggande funktionen i 
lärandeprocessen. De flesta beskrivningar om lärande som process baseras på vad vi 
kan kalla igenkänning och misskännande. I följande citat ger IP en relativt mustig 
utsaga om hur processen i referens till andra studenter kan gå till.  

Jag har liksom lite svårt att greppa, alltså på föreläsning, jag läser… läser jag en sak och 
går till et seminarium, då kan jag liksom ”ja just det, det var det jag läste, just det, det 
här var det jag har läst aha, det var så de menade” läser jag som nu till tentan, mmm… 
läser jag saker så  ”vad fan vill de?” Ja då måste man ringa till någon och ifrågasätta 
”Vad fan läser jag för något? Vad är det de menar?” Och oftast då så när jag håller en 
öppen diskussion om just det kapitlet eller den boken eller de böckerna, då kan man 
liksom se skillnader och likheter vad de tycker och vad det är de vill få fram och vad 
det är man läser (IP nr 8. 717-723). 

Observera  speciellt  att  det  handlar  om  igenkännande  och  misskännande  som 
avgörande skillnad i lärandet. I andra meningen säger hon ”ja just det, det var det jag 
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läste”. Det representerar  igenkänning som bas för att  lära. I påföljande rader  lägger 
hon till ”vad fan vill de, vad fan läser  jag” som exempel på misskänning. Detta kan 
tolkas som att  IP genom misskänning  formulerar behovet av  lärande och  sen  löser 
problemet  praktiskt  genom  att  diskutera med  kamrater  hur  det  skall  tolkas  och 
förstås. Lärandets utfall blir då  en  form  av kollektivt  stöttad karta  av  likheter och 
skillnader mellan olika  tolkningar om budskapet. Som en  liten not  till avsnittet om 
icke  lärande  längre  fram så vill  jag peka på de  inledande orden  i citatet, ”svårt att 
greppa”. Vad menar hon?  

Lärande, användbarhet, värde  
Att  lära  sig  saker  är  oftast  förknippat  med  värde.  Det  är  emellertid  inte  så  att 
skolkunskap eller teoretisk kunskap självklart lyfts fram som ett speciellt värde. Det 
är  istället  en  användbar  kunskap  som  prioriteras.  Vad  menas  med  lärande  av 
användbar kunskap apropå processaspekten? En student lägger ut orden. 

”att jag lär mig något är att jag kan använda det sedan också, som till exempel om jag 
lär mig att så skall det här fungera, då vet sedan i praktiken, sedan när jag arbetar med 
det att det här har jag lärt, så skall det vara, så skall det fungera (IP nr 11. 218-220). 

Själva poängen med process i citatet ovan är en aning otydlig men inte desto mindre 
väsentlig.  Intervjuperson  11  får  representera  samtliga  i  just  den  här  betydelsen. 
Användbarhet  är  framförallt  knutet  till  användning  i  yrkespraktiken  dvs.  i 
yrkeslivet, men  inte enbart. Poängen är att  IP som  förvärvsarbetande vid sidan om 
studierna  speglar  en process där han  behöver  värdera  kunskapen  i  fokus mot  sin 
praktik. Det  rör  sig  om  användbarhet  i  andra  praktiska  sammanhang,  i  arbetet,  i 
hushållet eller att hjälpa en vän. Värdet med användbarhet är helt enkelt knuten till 
föreställningar utifrån tidigare erfarenheter. Ytterligare en tolkning i sammanhanget 
är att användbarhet kan ses som något som skapas i undervisningen. Den vanligaste 
kopplingen torde vara till examination. Det inlästa blir användbart vid tentering. När 
information används och visar sig stämma blir den kunskap. Information blir även i 
detta fall kunskap när den visar att den håller i praktisk prövning. Det kan också röra 
sig  om  användbarhet  i  grupparbeten,  t.ex.  i  relation  till  erkännande  från 
gruppmedlemmar.  

Lärandeprocesser på olika nivåer 
Lärande kan ses som en process utsträckt i tid. Ett stoff skall tas in i medvetandet och 
bearbetas och sen sker något spontant med stoffet som förvandlar det till en produkt. 
En intervjuperson uttrycker sig så här om det första stadiet som kan äga rum under 
en föreläsning.  

Ja, jag har ju som sagt väldigt lätt för mig så då kan jag sitta och lyssna även om jag 
sitter och pillar med något annat så finns det i bakhuvudet när jag kommer hem (IP nr 
7. 485-486). 
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När IP kommer hem så har  informationen  landat  i huvudet även om hon ägnat sin 
uppmärksamhet  till  annat  under  föreläsningen.  På  något  sätt  har  den  klibbat  fast 
utan att bli kunskap.  Jag använder ordet klibba  för att peka på att det  fastnat men 
inte sitter säkert fast. Det är i läsandet under kvällen som hon konfirmerar både att 
hon snappade upp, att det klibbade och att hon nu kan bearbeta och lära sig det.  

Nästa nivå när det gäller lärandeprocessen är att få det att fästa. De flesta 
studenter passar in på två sätt för att hänga upp eller fästa kunskapen i ”väggen”. 
Det ena sättet innebär att informationen mer eller mindre ”flyger” upp på väggen av 
sig själv och fastnar. En senare reflektion om vad som klibbat fast fäster 
informationen och gör den till användbar kunskap. Det andra och vanligare sättet 
innebär att använda sig av olika studietekniska knep för att fästa informationen.  

Därför att jag har behov av att skriva för att få in det … få in kunskap, inte alltså, inte 
så att jag behöver få in det… om jag vill ha ett generellt grepp, då räcker det med att 
jag läser men om jag måste få ett mer djupgående kunskap eller specifika ord eller 
deduktion eller induktion alltså då börjar det bli så specifikt så att då måste jag skriva 
upp det, gärna ett par gånger så att jag känner att jag har en formulering som jag klarar 
av att beskriva (IP nr 9. 952-956). 

Det  empiriska  materialet  som  helhet  pekar  på  att  läsa  och  skriva  anteckningar, 
repetition  av  både  böckers  text  och  skrivna  anteckningar,  att  använda  någon  som 
förhör  dem  för  att  kontrollera  så  att  de  kan  återge  vad  de  fäst  på  väggen  är  de 
vanligaste  bearbetningssätten.  Den  här  bearbetningen  leder  till  att  de  flesta 
studenter, för att uttryck det med deras ord; får grepp, förstår, polletten trillar ner, är 
rätt ute och ser det i sammanhanget. Informationen förvandlas till förståelsekunskap. 
Vid sidan av det vanliga  förståelseorienterade arbetet berättar  två studenter att när 
det  är  för  abstrakt  och  det  kommer  en  tenta  eller  uppgift  så  läser  de  bara  in 
informationen  i huvudet och skriver sedan ner den på  tentan. De menar att det är 
viktigare att klara tentan än att förstå vad det handlar om när de ändå inte får grepp 
om budskapet. 

Partiell konklusion: Det är i användningen som ett lyckat lärande, en kunskap eller 
erfarenhet, blir tydlig.  Därmed också sagt att lärande i den här studien alltid 
beskrivs som något som önskas eller som något som ägt rum. Den empiriska 
definitionen av lärandeprocessen kan enkelt beskrivas som att få något rimligt 
påtagligt att fasta. En fästningsprocess i huvudet. Preliminärt kan processen sägas ha 
två olika domäner, a klibbighet – en yta förbereds (klibbig) för att ny information 
skall fastna. Olika sätt att arrangera sin miljö eller sitt sinnestillstånd används för 
detta. Koncentration, absolut tyst, vissa timmar m.fl.  

Den andra domänen kan vi kalla fasthäftning – den här processaspekten speglar 
bearbetning, ett häftningsarbete av semifärdiga produkter som skall hängas upp på 
huvudets insida. 

Svårigheter att lära och icke lärande 
Vi kan börja med den lite mjukare definitionen svårigheter att lära först för att sedan 
försöka definiera vad icke lärande kan vara i det empiriska materialet. Svårigheter att 
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lära  innebär  med  referens  till  det  tidigare  sagda  om  lärande  att  studenter  har 
bekymmer  med  att  försöka  svara  upp  till  intentionen  om  lärande.  Icke  lärande 
innebär  ytterligare  ett  steg  från  lärande,  studenten  kan  vid  försök  att  lära  inte  få 
grepp om, förstå eller få in stoffet. Det är inte bara svårt utan det går inte att vid en 
given tidpunkt  lära det avsedda. Icke  lärandet som produkt (av ansträngningen) är 
en slags medvetet vald motsägelse. Med referens till teori och denna studies resultat 
(som  vi  såg  ovan)  skulle  jag  vilja  påstå  på  rimlig  grund  att  lärande  leder  till  en 
produkt. Det förefaller självklart att en produkt blir resultatet av en lärandeprocess. 
Det  ligger  i  processbetydelsen  i  ordet  lärande. Om  jag  nu  påstår  att  icke  lärande 
också leder till en produkt – vilken process är det då som leder till en produkt? Om 
lärandebegreppet  förutsätter  en  process  så  kanske  kontradiktionen  ”icke”  bör 
innebära  att  det  inte  heller  finns  en  process.  Kan  det med  den  utgångspunkten 
uppstå en produkt? För min del så är det avhängigt vad vi menar med icke lärande. 
Det kanske inte bara rör sig om en kontradiktion till lärande och process. Teoretiska 
perspektiv  som  definierar människan  som  konstant  lärande  får  konsekvensen  att 
icke  lärande endast kan ses som ett ”maskinellt”  fel  (funktionshinder) eller en del  i 
lärandeprocessen,  dvs.  det  problem  som  triggar  lärande.  För  att  öppna  för 
möjligheter vänder jag mig till en hypotes om att de ståndpunkterna är lite för enkla. 
Att förutsätta att icke lärande enbart innebär en respons på triggerpunkt inför och i 
lärandeprocessen  riskerar  att  begränsa  perspektiven  i  analysen  av materialet. Att 
försöka tydliggöra vilka empiriska möjliga definitioner som finns är en viktig del av 
detta paper.  

Både jag och Jarvis (1992) har tidigare i texten pekat på att lärande som begrepp 
kan vara svårt att diskutera med nyblivna studenter. Det är helt enkelt ett abstrakt 
begrepp med oklara gränser. Jag skulle vilja påstå att intervjusituationen inte blev 
enklare med ett begrepp som icke lärande. En intervjuperson uttrycker sig så här när 
frågan dyker upp under intervjun.  

Ja… nej, det var en svår fråga, det har jag aldrig tänkt på, att jag inte lär… alltså nej, det 
var svårt (IP nr 1, 899). 

Med detta  citat vill  jag uppmärksamma på  att mycket  av materialet omkring  icke 
lärande  måste  tolkas  indirekt.  Det  finns  inga  självklara  empiriska  bilder  där 
studenterna beskriver  icke  lärande  i detalj. Strikt kan det  tolkas som en motsägelse 
eftersom de inte kan ha lärt sig något om sitt icke lärande. Empiriskt är det mest en 
fråga om att de inte har reflekterat över vad det innebar då eller innebär nu utan nöjt 
sig med att konstatera att de befinner sig  i svårigheter när de önskat att det skulle 
gått lättare. De begrep inte det stoff de ville begripa eller de kunde inte få stoffet att 
fastna enligt deras målsättning.  

Att vilja förstå men det blir limbo 
Förståelse är ett ord som används synonymt till lärande och lärandets produkt i delar 
av det empiriska materialet. Lärandet syftar till förståelse och om man har förstått så 
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har  man  lärt.  Har  man  inte  förstått  så  har  man  inte  heller  lärt  sig  ordentligt. 
Förståelse som tankeakt är därför en slags kontrollpunkt i och för lärandeprocessen.  

Icke lärande som fenomen blir aktuellt på så sätt att studenterna berättar om att 
de inte förstår det stoff som föreligger dem i kursen. I mer detaljerad beskrivning 
innebär ”det att inte förstå, fast förståelse är intenderat” och i konkret exempel 
innebär det att stoffet är för abstrakt, texten är för svår. I följande citat beskriver IP 
hur icke lärande som oförståelse kan tolkas i det empiriska sammanhanget.  

Det var helt utan, jag vet inte vad jag ska säga… det fanns inget skelett i det på något 
vis, det var som en lealös människa utan skelett på något sätt, man behöver bygga på 
hela tiden. Och när det känns som att det inte finns… nja… då känns det övermäktigt 
för mig, när jag känner att jag inte … hur jag än vänder och vrider på det så förstår jag 
inte för att det är så abstract (IP nr 2, 721-725). 

Förståelse skall här tolkas som att flera saker faller på plats och IP får grepp om det 
intenderade  lärobjektet.  I  citatet  beskriver  hon med  en  viss  uppgivenhet  hur  hon 
försökte begripa  sig på  ett  stoff  som hon  inte kunde  få grepp om oavsett hur hon 
bearbetade det. Det var som en människa utan skelett (struktur), det fanns inget att 
ta  på,  att  börja  nysta  upp  utifrån.  Om metaforen  inte  ger  sig  själv  så  pröva  att 
föreställa dig att lyfta en avsvimmad (lealös) människa (slinker ur greppet). För IP nr 
2  innebar  det  att  situationen  (behovet  att  lära/omöjligheten  att  lära)  kändes 
övermäktig för henne och gav förminskande återverkning på hennes självförtroende. 
Föra andra IP innebar samma situation att de försökte plugga in ord (begrepp) som 
de  inte  begrep  för  att  försöka  klara  tenteringen.  Yttermera  andra  hanterade  en 
liknande  situation med att  söka annan  litteratur,  ringa kompisar  tills någon kunde 
förklara något omkring det som gav en tråd. 

Empirin här är ett tydligt exempel på när studenter intenderar lärande av ett stoff 
(med målet att förstå) och hamnar i en situation av icke lärande, ett slags limbo. 
Situationen icke lärande kan tolkas som ett negativt rum gentemot den förväntade 
lärandeprocessen som inte blev av. Eftersom samtliga studenter kan beskrivas vara i 
process så får situationen icke lärande konsekvenser. Det finns tre tydliga utfall. Det 
första är resignation - acceptans. De begriper inte, de försöker åtgärda det men det går 
inte, de resignerar och undrar hur de nu skall klara kursen. Det andra är att söka nya 
vägar. De noterar att de hamnar i situationen, vägrar acceptera och fortsätter söka 
tills något ger sig, eller så använder de utantill inlärning och hoppas på det bästa. Det 
tredje är förlust av självförtroende. De hade kanske inte så starkt självförtroende när de 
påbörjade kursen och hamnar nu i en situation där de enligt sina egna farhågor 
besannar ett misslyckande.  

Att inte kunna ta in  
Följande  intervjuperson berättar om något vi kan kalla ett hinder  för  lärande. Med 
hinder  avses  att  företeelsen  är  känd  och  i  viss  mån  avgränsad.  Olika  tråkiga 
erfarenheter i yrkeslivet föranledde att IP blev tvungen att sjukskriva sig. Hon talar 
med anspelning till ett sår i själen som inte läkt ut. Hennes tankar och känsloliv var 
upptagna med det sår hon bar och därför upplevde hon att hon inte kunde ”ta in”, 
lära sig något nytt.  
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Och för att kunna alltså som jag har tolkat mig själv, så har det varit så här att jag 
behövde läka ut, och innan jag kom så långt så jag kunde läka ut så hade jag ingen 
förmåga att ta in något nytt. Alltså visst kan jag ta in något nytt men jag … det fanns 
inte plats i mig att stoppa in nytt, mitt känsloliv och mina tankar kretsade fortfarande 
runt det som jag inte hade läkt ut så att säga (IP nr 9. 778-782) 

En intressant metafor kommer till uttryck i studentens utsaga ovan. Hon säger: Det 
fanns inte plats i mig. Lärande har här en typisk rumslig anknytning. Att lära är att 
stoppa  in  saker ”i  ett kärl”  tills  rummet är  fullt.  I hennes  fall var  rummet  fullt  av 
andra  processer  som  skulle  behöva  avslutas  innan det  gick  bra  att  lära  igen.  Icke 
lärande innebär ett fenomen som där det inte kan läras på grund av utrymmesbrist.  

En osynlig gräns  
Ett par studenter berättar om tidigare utbildningssituationer då de verkligen försökt 
att lära något visst ämne eller del i ämne men det har inte fungerat. De har fått extra 
stöd, extra övningsuppgifter och fått hjälp av kamrater men de kan inte förstå på ett 
sätt  som  hjälper  dem  att  klara  examinationen.  Följande  citat  speglar  hur  en man 
resonerar utifrån att det mesta stoffet  i en kurs går bra att  lära men när det blir för 
abstrakt tar det stopp. 

Ja, det är när det blir för avancerat, då tar det liksom stopp. Och ändå fick jag en 
otroligt grund här på den här, när jag gick den här sjuan, åttan, nian snabbt … jag fick 
en otroligt bra grund där så det var många saker som öppnade sig helt för mig i 
huvudet, oj, är det så man gör. Men det finns en, en osynlig ribba som jag inte klarar 
(IP nr 13. 939-960). 

Studenten har prövat att gå om kurserna och  försökt på alla sätt som han erbjudits 
och ändå har det inte fungerat. Det är matematik och matematiska formler som inte 
fungerar. Den matematiska koden har han inte lyckats få grepp om.  

Om någon hade kunnat säga till mig på ren svenska att det är det här vi ska göra så 
hade jag kanske fixat det med tanke på att jag har sysslat med statistik en hel del. Så då 
tror jag att jag kanske hade grejat det. Men när det ställs upp en massa matematiska 
formler, då är det ungefär att skriva en novell på jiddisch och be mig läsa upp den 
högt. Så illa var det alltså (IP nr 13, 838-843). 

På olika sätt avgränsar han sitt problem till ett förhållandevis litet problem i hela han 
utbildningshistoriska  sammanhang.  Formlerna  som hans  icke  lärande nemesis har 
följt med som en skugga under lång tid. I detta sammanhang bör icke lärande tolkas 
som  ett  historiskt  biografiskt  fenomen  som  pekar  ut  en  stark  epifani  i  hans 
utbildningsbiografi  (Denzin 1989). Epifani betyder en  stark händelse  som påverkar 
följande händelseförlopp i en människas liv gestaltad som biografi.  

Praktiker, inte teoretiker 
Den  situation  som  studenterna  befinner  sig  i  är  formell  universitetsutbildning  i 
ämnet pedagogik. Det betyder att  i undervisningen  läggs det en viss vikt vid  teori 
och  inte  så mycket  tid på det  studenterna kallar praktik. Praktik är  för dem oftast 
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knutet  till  kroppsligt  handlande  och  problemlösande  i  yrkesliv.  Flera  studenter 
berättar att de har svårt med ”all teori”.  

…att sitta i ett klassrum och där läraren rabblar upp massvis med grejer och så ska ni 
göra det den övningsuppgift, bara en massa teori som man matas på hela tiden. Det är 
enligt mig väldigt svårt att förstå (IP nr 11. 211-213). 

Svårigheten att  lära  i det här  sammanhanget knyter an  till brist på  förståelse.  Icke 
lärandet eller svårigheten att  lära synes här vara ett resultat av olikhet mellan vana 
av  praktisk  handgriplig  erfarenhet  respektive  universitets  teoretiska  praktik. 
Mängden  teorier  och  begrepp  spelar  också  in.  Ett  mindre  antal  begrepp  kan 
studenten uppbåda intresse och anstränga sig för att försöka förstå. En uppsättning 
begrepp kan på så sätt göras viktiga och pluggas in (fästas). När det blir för många 
begrepp så tappar studenten överblick och sammanhang vilket resulterar i förlust av 
intresse.  Intresse  förefaller  här  vara  en  viktig motivator  för  den  ansträngning  det 
innebär att klara av att överbrygga den upplevda skillnaden mellan praktik och teori 
i syfte att förstå. Den praktiska orienteringen innebär inte självklart intresse för teori 
även om personen självmant sökt kursen.  

I relation till att benämna sig själv som praktiker finns också ett fenomen som kan 
kallas tråkiga erfarenheter från tidigare skolgång. En del studenter har via tidigare 
skolgång fått en låg självkänsla i relation till studier. Den känslan bär de med sig in 
på universitetet. 

Nej, lite grann som jag har sagt hela tiden, det kommer tillbaka det här att ”jag är för 
dum i huvudet för att klara av det här” Det kommer tillbaka hela tiden fast jag vet att 
så är det inte (IP nr 9. 549-552) 

Speciellt  intressant här är kanske  främst att hon själv är medveten om att hon  inte 
alls är dum i huvudet. Hon har i framförallt yrkespraktiska sammanhang bevisat för 
sig själv att hon är relativt smart men ändå uppstår känslan igen när hon kommer in i 
en studerandeposition i skolsammanhang. I beteckningen praktiker ligger förvärvat 
självförtroende och i teoretiska studier blir det nästan tvärtom. Praktiskt innebär det 
att hon inte tror sig klara av något om det inte direkt framstår som självklart.  

Grupparbete och icke lärande 
I det empiriska materialet  finns  flera utsagor om grupparbete och varianter av  icke 
lärande.  Studenterna  räknar upp  olika  sidor  i processen  som de upplever hindrar 
deras  lärande och  resulterar  i  icke  lärande. Det vanligaste problemet  som ger  icke 
lärande är uppdelning av arbetsuppgifter så att individerna förlorar helhetsgreppet. 
En annan variant är att  en  eller  flera gruppmedlemmar  styr gruppens arbete  efter 
egna behov och därmed utesluter andras behov och intressen.  

Men det kände väl jag att om inte en grupp fungerar så kan det drabba övriga elever 
väldigt mycket. Det här var… alltså jag har aldrig jobbat med snarlika människor och 
framför allt en som inte, han hade ett sådant kontrollbehov, han kunde göra allt, vilket 
drabbade vår andras kunskap.(IP nr 1. 682-685) 
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Det skapade väldigt mycket irritation, vi delade väl upp uppgifterna kanske lite 
felaktigt, hade vi varit … eeh… mer demokratiskt fungerande grupp så hade vi delat 
på arbetsuppgifterna på ett helt annat sätt, att vi alla hade lärt oss allting mera (IP nr 1. 
706-708). 

Några ser det som att de borde tagit strid, andra tog strid och uttalade att de ville ha 
det på ett annat sätt i grupparbetet men tröttnade sedan på att vara i ständig konflikt. 
Resultatet blev att någon styrde och de andra fick  inte använda sin egen erfarenhet 
som  bas  för  lärandet.  Icke  lärande  i  detta  avseende  rör  en  intenderad  helhets‐
förståelse av uppgift och stoff. Det lärande som ändå kom till stånd handlar om deras 
avgränsade bit i någon annans helhet. En erfarenhet de tog med sig vid sidan om det 
avsedda  är  att  de  kommer  att  vara  väldigt  noga  med  att  försöka  välja 
gruppmedlemmar i framtiden.  

Tidigare lärandestil föranleder icke lärande  
Ett  mönster  bland  framförallt  de  yngre  studenternas  utsagor  är  att  tidigare 
erfarenheter bildar villkor för det lärande som kan äga rum i nuet. Flera beskriver en 
stor  skillnad mellan att  läsa på gymnasium  respektive högskola. Det  förfaller  som 
om det  framförallt  är uppmuntrade  (förevisade) handlingsmönster  som  skiljer  sig. 
Inriktningen  på  högskolan  inbegriper  ett  stort  eget  ansvar  och  nya  handlings‐
definitioner (inga läxor men ändå..). Inriktningen på grund‐ och gymnasieskola som 
IP refererar till nedan verkar vara detaljinlärning, att ta fasta på det som står i boken, 
inte ifrågasätta hur budskapet skall tolkas. 

Allt som är nytt… eeh … det svåraste är väl egentligen arbetssättet att man måste ta 
mycket mer ansvar själv, att det är liksom inga läxor men de är där egentligen… eh … 
det har varit svårt att liksom komma från gymnasiet på något sätt, att göra den här 
vändningen. Jag vet liksom inte om jag har gjort det ännu (IP nr 4, 487-490). 

Jag tror ändå att lite ligger till grund i grundskolan och gymnasiet och så för där är det 
ganska mycket detaljinlärning och ja men man har kanske tio sidor i läxa och att man 
ska lära sig de tio sidorna ordentligt, alla detaljer som står där ska man kunna för det 
kan komma en fråga på provet. Jag tror att det ligger lite till grund att man är så van 
vid alla småbitar, man ska lära sig allting som står i boken, inte förstå vad boken 
menar. Och det är stor skillnad mellan grundskola och högskola tycker jag för att här 
är det inte så viktigt med detaljer, i alla fall inte i vårt ämne utan där är det mer att man 
ska få liksom en djupare förståelse kring alltihop, som jag har upplevt det i alla fall (IP 
nr 7, 354-263).  

IP nr 7 pekar på att i högskola/universitet förfaller det uppmuntrade lärandet handla 
om att förstå  i vilket sammanhang olika  företeelser existerar och på det sättet  tolka 
budskapet. Om vi betraktar den här  skillnaden utifrån begreppet  icke  lärande kan 
det tolkas som att olika skolformer uppmuntrar olika preferenser för lärande. Vi kan 
tolka  icke  lärande  i högskola/universitets som ett tillstånd av formlig obegriplighet. 
Möjligen också som en konsekvens av individuella erfarenheter förvärvade av olika 
strukturella synsätt på lärande. Urvalet av individer i studien är litet men jag prövar 
ändå att gå ut på den spekulativa plankan omkring struktur. Det är troligen systemet 
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(struktur) i högre grad än någon enskild lärare som givit upphov till lärandesätten. I 
förlängningen av studien kan det bli en intressant aspekt.  
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Avslutande reflektioner 
Med bas i en viss variation av resultat kan vi säga att ett mönster i materialet tydligt 
visar  att  lärande  av  ett  avsett  stoff  inte  är  en  självklarhet.  Det  intenderade  eller 
avsedda lärandet är inget som sker med automatik. Det förefaller vara ett processu‐
ellt  fenomen  som  studenterna har en  indirekt möjlighet att påverka. De kan ordna 
situationer då de av erfarenhet lärt sig att lärande kan komma till stånd. Även om de 
vanligtvis  lyckas med  sina uppsåt  för  lärande kan de  inte direkt bestämma att nu 
skall  de  lära  sig  ett  visst  stoff.  De  mobiliserar  en  förhoppning  och  möjligen  en 
förväntning om att lärandet skall ske och vanligtvis gör det också det. Jag tolkar det 
som  att  skillnaden  mellan  förhållningssätten  ”ett  aktivt  kontrollerat  lärande” 
respektive ”en förhoppning om ett lärande” kan vara ett intressant spänningsfält för 
framtida analys. Ett intenderat lärande är alltid villkorat och kan på så sätt bidra med 
osäkerhet. 

Vi såg i inledningen av detta paper att Larsson (1996) och Jarvis (1992) 
förespråkar att vuxenundervisning organiseras så att det uppstår ett brott till 
studenternas medhavda erfarenheter, att planera för en känsla brist. Det blir därmed 
”avbrottet” som reser behovet av en lärandeprocess. På bas av det empiriska 
materialet så vill jag påstå att samtliga studenter oavsett tidigare erfarenheter har 
upplevt detta avbrott. Samtliga förefaller ha triggats till en önskvärd lärandeprocess. 
Det är emellertid långt ifrån alla som fått igång lärande i den mening som de själva 
tillskrivit den. Vissa studerande har lärt sig vissa delar och inte andra av det 
intenderade stoffet. Andra har haft svårt att lära sig det mesta av kursens innehåll. 
Ingen har inte lärt sig något. Vi kan därför föreslå en slutsats i att det knappast är 
meningsfullt att tala om icke lärande i generell mening. Icke lärande är ett avgränsat 
fenomen i en längre process. 

Så här långt förefaller en lämplig empirisk definition för icke lärande vara 
obegriplighet, dels på grund av dess medvetandeorienterade betydelse som 
oförståelese och dels dess antydan till en handlingsdimension i meningen 
svårigheten att gripa, få tag på. Det föreligger en lärandeansträngning men de lär sig 
inte som de förväntat. Här kan vi se att det bland annat är relationen till ett för 
abstrakt eller komplext materiel som betecknar icke lärande. De får ingen 
preferensorienterad ordning på materialet under en given tid och lägger därför ner 
ansträngningen. 

Icke lärande ses också som motstånd. Deras intention om att lära stoffet räcker 
inte därför att något annat är starkare. I exemplet med grupparbetet såg vi att 
konflikten till den styrande gruppmedlemmen tog alla energi och ändå så gjorde de 
inget för att främja sitt eget lärande.  

Vi möter också på ett uttryck som överfullti materialet. En individ pekar på att 
hennes huvud är upptagen med andra processer (läkande) och kan därför inte ta in 
något nytt stoff.  

Ytterligare en betecknande dimension är meningslöshet – det stoff som skall läras 
framstår som helt meningslöst. När studenternas erfarenheter möter stoffet ”dör” 
intresset. Motivet kan i viss mån sägas bestå på grund av meriterings och sociala 
skäl. Icke lärandet uppstår då examination eller gruppsykologiska skäl inte räcker för 
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att motivera dem till ansträngningen att försöka nysta upp vad stoffet innebär. Det 
kan ses som en både ock situation, de både vill lära sig och klara examination en men 
samtidigt vill de inte anstränga sig för något som är totalt ointressant.  

Preliminära slutsatser 
• Icke lärande som partiell definition för situationer när ett förväntat lärande 

inte äger rum i undervisningskontext – ett empiriskt faktum. 
 
Inför studien så har jag funderat på om det är möjligt att beskriva och begripliggöra 
observationer  som  pekar  på  svårigheter  att  lära  som  ett  empiriskt  fenomen.  Icke 
lärande som kan ses som en ytterlighet av svårigheter att lära förefaller ur teoretisk 
hänsyn  indikera en motsättning. Denna  lilla del anser  jag  indikera  tämligen  tydligt 
att  icke  lärande  faktiskt kan  fungera som ett begrepp som ger något. Ett villkor  för 
dess meningsfullhet är att undvika ”blackbox” metaforer. Det är endast lärande som 
leder till observerbar handling. Begreppet sätter fokus på att en avsedd process om 
något rimligt specifikt inte kommer till stånd. Därmed kan vi också ställa frågan: Vad 
innebär  detta  för  studenterna?  Vad  innebär  det  för  lärare?  Vad  innebär  det  för 
undervisningssituationen? 
 

• Icke lärande kan tolkas som ett uppehåll i en lärandeprocess (svårigheter att 
lära) 

 
Icke  lärande som fenomen kan ses som ett stopp  i en pågående process av  lärande. 
Ett stoff kan erbjuda så kraftigt motstånd gentemot studentens lärandeintention och 
valda strategi så att studentens  tvingas ge upp mitt  i processen,  ta ett steg  tillbaka 
och  fundera på  ett nytt angreppssätt.  Icke  lärande  indikerar  ett  stopp  i  en process 
(stand  ‐  still). Utifrån  Jarvis  (1992)  och  Larsson  (1996)  är  detta  en  startpunkt  för 
lärande  av  nytt  stoff.  Det  antas  att  den  tidigare  harmonin  i  samspelet  mellan 
individens  tidigare  erfarenheter  och  omgivningen  behöver  brytas  upp  för  att 
möjliggöra  ett bra  lärande. Uppehåll  eller  ett  stopp processen  signalerar då  att de 
verktyg individen har för att försöka förstå eller bemästra ett stoff inte räcker till, det 
behövs nya verktyg, nya infallsvinklar, dvs. ett lärande.  

När studenter upplever icke lärande så söker de vanligtvis nya vägar för att få 
grepp om, få förståelse. I detta material blir det tydligt att icke lärande rör vissa delar 
av ett stoff och i vissa faser inom ramen för kurs. Icke lärandets konsekvens i termer 
av oförståelse blir då att hantera situationen med utantillinlärning, att rida på 
gruppmedlemmars kunskaper, att få en släpande uppgift. Det kan ses som en typ av 
lärande men dock inte det av studenten avsedda lärandet.  

Icke lärande i detta material ger inte mycket grund för tolkningar i generell 
mening. Ett generellt icke lärande i utbildning skulle innebära en mycket ansträngd 
studerandesituation. Kanske till och med ohållbar. Möjligen kan vissa studenter med 
hjälp av alternativa strategier manipulera systemets kontrollmekanismer så som 
nämnts ovan 
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• Icke lärande är alltid riktad mot ett stoff 
 
Det  är  fullt möjligt  att  ta utgångspunkt  i de  teorier  som menar  att människan  lär 
konstant eftersom det är en del  i hennes bearbetning av omgivningen, det må vara 
att  tolka  det meningsfulla  eller  att  bearbeta  något  fysiskt. Detta  kan  emellertid  i 
sammanhanget tolkas som en relativt meningslös kommentar eftersom det i empirin 
blir  tydligt  studenterna  upplever  och  uttrycker  att  deras  lärande  inte  fungerar. 
Metodologiskt  kan  det  dock  vara  intressant  för  att  ifrågasätta  den  egna 
ingångsbilden av  fenomenet. Det hela startade med att  jag som  lärare upplevde att 
det  fanns  studenter  som  hade  svårt  att  förstå  både  kursens  stoff  och  mina 
förklaringar. Kanske rör det sig som Illeris (2001) påpekar inte om ett icke lärande i 
strikt mening utan om fellärande. De tolkar stoffet ”fel” och detta blir klart för dem i 
kommunikation med  andra  kurskamrater  och  lärare.   Även  om  det  kan  vara  en 
rimlig vinkel på fenomenet icke lärande så är det bara en aspekt. Fellärande tar inte 
hänsyn till oförståelsens limbo i det att den placerar fokus på att en ordning uppstått, 
om än  fel ordning. Däremot  förefaller en del av  Illeris begrepp motstånd vara mer 
användbart  och  relevant.  Motstånd  kan  tolkas  som  att  något  visst  med  stoffet 
framkallar  ett motstånd  hos  studenten.  Det  ger  både möjlighet  att  hamna  i  icke 
lärande men också i bättre lärande. Bättre innebär här en djupare (större) förändring 
av den tidigare erfarenheten. Riktadheten i icke lärandet rör en intention mot ett visst 
begrepp, en viss teori eller ett visst sammanhang. Här måste vi fråga (utan att svara) 
om ett motstånd kan upplösa en  riktadhet? Det  förefaller  rimligt att när  relationen 
mellan  erfarenheter  och  det  nya  stoffet  inte  fungerar  så  borde  riktningen  behöva 
omförhandlas.  I  föregående  slutsats  diskuterades  resultatet  att  ett  stopp  i 
lärandeprocessen implicerade ett sökande efter nya vägar. I avsnittet om lärande såg 
vi att studenterna prövande att använda olika strategier  för att ”få  in” stoffet. I det 
fallet består riktadheten  i  termer av mål gentemot stoffet men den parentessätts en 
stund  för  att  reflektera  över  studietekniska  strategier  och  alternativa  källor.  Vad 
händer  om  inga  av  de  alternativa  strategierna  fungerar?  Kanske  falerar  också 
riktadheten då.  
 

• Icke lärande kan handla om en del av en mängd stoff 
 
Studenter kan bära ambitionen ett skaffa sig ett helhetsgrepp om stoffet i kursen. Icke 
lärande innebär då att vissa delar inte låter sig begripas. I ett fall såg vi att studenter 
upplevde sig hindrade på grund av andra medlemmars behov och okänslighet. I den 
situationen  uppstod  ett  icke  lärande  av  olika  delar  av  stoffet  som  en  effekt  av 
organiseringen  omkring  ett  kollektivt  lärande.  Vissa  studenter  nöjer  sig med  det 
medan andra med ambitionen att få grepp om helheten upplevde det som negativt. 
Denna del i icke lärandet implicerar att andra erfarenheter som orienterar det sociala 
samspelet ”låser” möjligheter att avbryta grupprocessen och studera på egen hand 
för att undvika icke lärandet. Även det steget skulle förvisso vara behäftat med icke 
lärande då även gruppens reflektioner kan ses som en del av det intenderade stoffet.  
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Fler frågor 
När delar av stoff kan läras – och andras delar ej ‐ hur dras gränserna? Vilka mönster 
finns i materialet? 

Teoretiska implikationer 
Det  finns  ett  problem med  teorier  som  är  alltför  universalistiska.  Ta  till  exempel 
teorin  om  hur  tolkning  och  förståelse  skapas.  Både  ur  ett  lärande‐  och  ett 
socialisationsperspektiv  förefaller  det  relevant  med  att  tänka  på  den  tidigare 
kunskapen  och  erfarenheten  som  en  grund  för  tillägnande  av  ny  kunskap. 
Problemet, som  jag ser det, uppstår  i relation till  idéer om att det finns ett konstant 
lärande. Om  vi  likställer  förståelseprocessen med  lärande  genom  begreppen  ”tes‐
antites‐syntes” som en utgångspunkt så  leder förståelseprocessen och  lärande alltid 
fram  till  någon  form  av  syntes. Kan det  överhuvudtaget  bli  fråga  om  att det  inte 
uppstår någon syntes?  
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