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Sammanfattning: 

Inom flygstridsledningsutbildningen har det de senaste två åren underkänts två elever per år, 

detta motsvarar en andel på cirka en fjärdedel som inte blir godkända. Inför att man påbörjar 

utbildningen genomförs relativt omfattande uttagningstester vilket borde innebära att endast 

de med rätt förutsättningar antas till utbildningen. Då vissa individer trots det blir underkända 

lyfts tesen att detta kan bero på antingen urvalsprocessen eller utbildningen i sig. I denna 

undersökning har det fokuserats på utbildningen. En intervjustudie har gjorts med samtliga 

elever och lärare på den nuvarande flygstridsledningsutbildningen i syfte att jämföra 

utbildningen med Kolbs normativa teori om erfarenhetslärande och därigenom undersöka om 

brister i utbildningen kan upptäckas. Kolbs teori valdes eftersom han tas upp som 

betydelsefull företrädare för den teori som, enligt Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn, all 

utbildning i Försvarsmakten skall utgå från. 

Resultatet visar att kursen till stora delar följer Kolbs modell med undantagen att för lite 

utrymme ges åt eleverna att själva lära i sin egen takt samt att ordningsföljden i Kolbs 

lärocirkel inte följs. Implikationerna är att det bör undersökas om det finns brister i 

urvalsprocessen samt även på vilket sätt man kan förändra utbildningen för att få den mer 

överensstämmande med Kolbs normativa teori.  

 

Nyckelord: Flygstridsledningsutbildning, Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn, Kolb, 

lärocykel. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inom Försvarsmakten genomförs många olika typer av utbildningar. Allt från kortare yrkes- och 

befattningsutbildningar till det verksamhetsförlagda skedet av Officersprogrammet där 

högskolepoäng erhålls. En av dessa utbildningar är flygstridsledningsutbildningen, en utbildning där 

elevantalet är lågt och lärartätheten hög. I år går fyra elever utbildningen och till sin hjälp har de fyra 

lärare. Utbildningen bedrivs i en simulatoranläggning som kostar mycket pengar att hålla igång och 

detta i kombination med den höga lärartätheten gör att utbildningen som helhet är väldigt kostsam. 

För att bli antagen till utbildningen genomförs en uttagningsprocess som består av fem dagars tester 

med bland annat datortester, psykologintervjuer och läkarundersökningar som syftar till att 

undersöka om den sökande har förmåga samt är lämplig för att arbeta som flygstridsledare (FSL).1 

Trots att det finns en separat uttagningsprocess samt att lärarstödet måste anses som stort under 

kursen har det de senaste två åren varit två personer per utbildningsomgång som inte har blivit 

godkända. Under det senaste året innebar det att mer än en fjärdedel av eleverna var tvungna att 

avsluta utbildningen i förtid. 

Orsaken till denna höga andel underkända bör redas ut då det är en stor kostnad för Försvarsmakten 

att utbilda elever som inte blir godkända. Urvalsprocessen syftar till att sortera ut så att bara de med 

rätta förutsättningar för att klara utbildningen, och arbeta som FSL, skall tillåtas påbörja 

utbildningen. Då denna process är ganska omfattande och till synes grundlig, så kan man se två olika 

anledningar till varför eleverna ändå blir underkända, bortsett från diverse personliga skäl som 

kanske inte borde finnas i denna stora utsträckning. Antingen är uttagningsprocessen felaktigt 

utformad på så sätt att den inte testar de viktiga sakerna som krävs av en FSL (en felaktig kravprofil) 

vilket innebär att elever som saknar förutsättningar för yrket antas till utbildningen, eller så bedrivs 

inte själva utbildningen i sig på ett optimalt sätt. Denna uppsats fokuserar på det senare av dessa 

problem, alltså om det finns brister i utbildningen som bedrivs. 

För att avgöra om utbildningen bedrivs på ett bra sätt, eller om det finns brister i den, krävs dels en 

idé om vad ett ”bra sätt” är för något och dels en uppfattning om hur den nuvarande utbildningen 

bedrivs. Dessa två jämförs sedan med varandra och om utbildningen bedrivs i överensstämmelse 

med denna idé borde den vara tillräckligt bra i den meningen att eleverna ges möjlighet tillgodogöra 

sig utbildningen. Som idé för hur utbildningen bör bedrivas utnyttjades en normativ teori som är 

förankrad i Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn.2  

                                                           
1
  Försvarsmakten, Uttagningsprocessen till flygstridsledare dag för dag, 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/Rekryteringsapplikationen/dokument/H%C3%A4r_nedan_kan_du_f%C

3%B6lja_uttagningsprocessen_till_FSL_dag_f%C3%B6r_dag.pdf (Hämtad 20130422) 
2
 Lindholm (red), 2006, s.13. 

http://www.forsvarsmakten.se/upload/Rekryteringsapplikationen/dokument/H%C3%A4r_nedan_kan_du_f%C3%B6lja_uttagningsprocessen_till_FSL_dag_f%C3%B6r_dag.pdf
http://www.forsvarsmakten.se/upload/Rekryteringsapplikationen/dokument/H%C3%A4r_nedan_kan_du_f%C3%B6lja_uttagningsprocessen_till_FSL_dag_f%C3%B6r_dag.pdf
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Ett naturligt angreppssätt för att undersöka utbildningen skulle kunna vara att studera kursplaner 

och utefter dessa dra slutsatser om hur kursen bedrivs. Dock ger inte kursplanerna på grund av sin 

utformning och omfattning tillräcklig vägledning eller innehar den detaljrikedom som skulle krävas 

för att undersöka en fråga likt den som ställs i denna uppsats. Ur kursbeskrivningarna kan bara 

utläsas vad eleven förväntas kunna vid genomförd utbildning, inte hur det är tänkt att eleven skall 

tillgodogöra sig den kunskapen. För att exemplifiera detta finns följande citat som berör 

lärandesituationen från kursbeskrivningen: 

Undervisningsformen är i huvudsak mentorskap med efterföljande feedback, men 

även mindre inslag av förmedlad teoretisk utbildning förekommer.
3
 

Eftersom dokumentation för hur lärandet sker inom utbildningen saknas genomfördes intervjuer för 

att få fram underlag på hur utbildningen bedrivs. 

1.2 Val av normativ teori 
Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn, som både direkt och indirekt beskriver hur all utbildning i 

Försvarsmakten skall byggas upp,4 utgår från konstruktivistisk teori. Den konstruktivistiska teorin 

innebär att lärande sker i ett samspel mellan omgivningen och individen samt utgår ifrån vad eleven 

redan vet. Pedagogiska grunder nämner fyra teoretiker som betydelsefulla företrädare för 

konstruktivistisk teori, dessa är Dewey, Lewin, Piaget och Kolb. Av teoretikerna har Kolb den senast 

formulerade teorin vilket kan tyda på att det är den mest aktuella av dessa.5 Dessutom bygger Kolb 

sin teori på de övriga nämnda teoretikernas arbete och har på så sätt utvecklat dessa. Med tanke på 

att inga senare finns nämnda borde slutsatsen kunna dras att Kolbs teori är giltig och adekvat som 

norm. Försvarshögskolan har även baserat utbildningen Utveckling av grupp och ledare, som 

officerare har genomgått sedan 1981, på Kolbs teori vilket ytterligare tyder på att det är en 

vedertagen teori inom Försvarsmakten.6  

Kolb är vida erkänd i lärandekretsar och att hans teori behandlar erfarenhetsbaserat lärande, vilket 

är det som kan tänkas ske i simulatorn på FSL-kursen, gör att den passar bra som jämförelsemodell. 

Det finns omfattande forskning rörande Kolbs teori om erfarenhetslärare och i synnerhet hans 

modell lärocirkeln. Peter Jarvis skriver att den ”has probably become the most well known of all 

illustrations about learning”.7 I Beks doktorsavhandling om undervisning och reflektion påtalar han 

att ”De flesta författare inom området erfarenhetslärande förhåller sig på något sätt till David A. 

Kolbs erfarenhetslärandeteori --- [den] behandlas ofta som en grund för andra teorier kring 

erfarenhetslärande.”8  

Kolbs teori är normativ, och beskriver således hur lärande sker på bästa sätt. I och med detta 

kommer flygstridsledningsutbildningen att jämföras mot Kolbs teori, såsom den beskrivs i 

                                                           
3
 Försvarshögskolan, Kursplan Fortsättningskurs Grunder flygstridsledning, 

http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/utbildning/Officersprogrammet/Kursplaner/VFU%20Stridsledar
e/1OP172%20Forts%C3%A4ttningskurs%20Grunder%20flygstridsledning.pdf (Hämtad 20130507) 
4
 Lindholm (red), 2006, s.13. 

5
 Lindholm (red), 2006, s.154. 

6
 Försvarshögskolan, Om UGL, http://www.fhs.se/sv/utbildning/uppdragsutbildningar/ledarskap/ugl/om-

ugl/#content (20130411) 
7
 Jarvis m.fl., 2008, s.48 

8
 Bek, 2012, s.31. 

http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/utbildning/Officersprogrammet/Kursplaner/VFU%20Stridsledare/1OP172%20Forts%C3%A4ttningskurs%20Grunder%20flygstridsledning.pdf
http://www.fhs.se/Documents/Externwebben/utbildning/Officersprogrammet/Kursplaner/VFU%20Stridsledare/1OP172%20Forts%C3%A4ttningskurs%20Grunder%20flygstridsledning.pdf
http://www.fhs.se/sv/utbildning/uppdragsutbildningar/ledarskap/ugl/om-ugl/#content
http://www.fhs.se/sv/utbildning/uppdragsutbildningar/ledarskap/ugl/om-ugl/#content
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Experiential learning 9, för att utröna om det finns några skillnader som skulle kunna förklara varför 

inte alla elever som påbörjar utbildningen blir godkända. 

Kolb hävdar i sin teori att vissa moment måste finnas med i en lärandesituation för att ett effektivt 

lärande skall kunna ske: 

Learners, if they are to be effective, need four different kinds of abilities – concrete 

experience abilities (CE), reflective observation abilities (RO), abstract 

conceptualization abilities (AC), and active experimentation (AE) abilities.
10

 

1.3 Flygstridsledare 
Yrket flygstridsledare innebär att man är flygsäkerhetsansvarig för stridsflyg som rör sig i det svenska 

lufthavet. Flygsäkerhetsansvaret är den viktigaste uppgiften och den innebär att man skall tillse att 

stridsflygen är i de geografiskt avgränsade områdena där de får lov att vara och att de är separerade 

från annan trafik som rör sig i luften. Man skall även förmedla bästa möjliga underlag till piloterna 

rörande hur omgivningen, andra flygplan, uppträder så att de kan ta dem taktiskt mest riktiga 

besluten. Till sin hjälp har man ett datasystem som bland annat visar en radarbild över aktiviteten i 

lufthavet, samt radio.  

Den inledande delen av utbildningen till FSL sker vid StrilS i Uppsala, det är en kurs på 26 veckor. 

Därefter väntar skarp praktik på det blivande hemförbandet innan man kan bli utcheckad och 

godkänd att arbeta som FSL. Kursen bedrivs till stor del i en högteknologisk simulatoranläggning som 

är mycket lik den verkliga anläggningen och mycket tid läggs på att nöta grunder och skapa ett 

ryggmärgsbeteende.11 De som kan söka till kursen är kadetter vid Officersprogrammet och 

Specialistofficersutbildningen samt anställda officerare och specialistofficerare i Försvarsmakten. För 

de tidigare blir det en del i deras respektive utbildning och för de senare blir det i form av en yrkes- 

och befattningskurs. Detta gör att totalt fyra olika kategorier kan utbildas tillsammans under samma 

utbildningsomgång. Dessa kategorier har olika krav på utbildningen i form av att den för vissa är en 

utbildning som ger högskolepoäng, med tillhörande krav enligt Högskolelagen, och för vissa är det en 

uppdragsutbildning inom Försvarsmakten. Ytterligare en skillnad är att vissa som genomför 

utbildningen är arbetstidsreglerade medan andra inte är det. 

Generellt har det varit någon eller några som inte blivit godkända på utbildningen per 

utbildningsomgång. Under de senaste två åren har antalet varit två personer per årskull.  

1.4 Syfte och frågeställning 
Uppsatsen skrivs för att undersöka om flygstridsledningsutbildningen bedrivs i enlighet med Kolbs 

normativa teori om erfarenhetslärande, eller om utbildningens utformning avviker i något avseende. 

Syftet med detta är att undersöka huruvida det går att utifrån brister i utbildningen kasta ljus över 

varför inte alla blir godkända på kursen. Om en stor överensstämmelse mellan Kolbs teori och FSL-

kursen finns skulle det kunna innebär att det kanske är urvalet som är problemet. Om däremot stora 

olikheter upptäcks skulle det kunna innebära att det är utbildningen som är problemet, i sådant fall 

kan avvikelserna från Kolb ge vägledning för förbättringar. 

                                                           
9
 Kolb, 1984. 

10
 Kolb, 1984, s.30. 

11
 Försvarsmakten, STRIL flygstridsledning, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Jobba-har/Bli-

officer/Funktioner/Luftstrid/STRIL-flygstridsledning-/ (Hämtad 20130415) 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Jobba-har/Bli-officer/Funktioner/Luftstrid/STRIL-flygstridsledning-/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Jobba-har/Bli-officer/Funktioner/Luftstrid/STRIL-flygstridsledning-/
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Följande fråga ämnar uppsatsen att besvara: 

 Hur stor är likheten mellan upplägget av FSL-utbildningen och Kolbs teori om 

erfarenhetsbaserat lärande? 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen syftar till att undersöka förhållandena vid FSL-utbildningen vilken endast genomförs en 

gång per år. Detta år är fyra elever och fyra lärare delaktiga och samtliga av dessa har intervjuats. 

Anledningen till att undersökningen inte omfattar flera årskullar är att de anställda flygstridsledarna 

är utspridda över flera platser i Sverige vilket logistiskt och ekonomiskt skulle försvåra en 

intervjustudie. Att fråga tidigare elever skulle troligtvis också ge en till viss del missvisande bild då 

minnet har en förmåga att svika en med tiden. 

1.6 Tidigare forskning 
Det har inte bedrivit någon tidigare forskning som beskriver lärandeprocessen under 

flygstridsledningsutbildningen. Sökningar har genomförts med sökord såsom flygstridsledare och 

flygstridsledning på bland annat på DiVA, Libris och Google Scholar utan resultat.  

Däremot finns det forskning kring hur lärande kan optimeras i gymnasieskolan med hjälp av coacher 

och på vilket sätt som de hjälper elevernas lärande. Detta är relativt nära den miljö som finns på FSL-

utbildningen. I och med det nära sammarbetet och det stora antalet lärare i förhållande till elever så 

kan de liknas vid coacher snarare än lärare. Detta då tanken när man hör att någon är lärare lätt dras 

till att de är ansvariga för lektionsundervisning snarare än individuell utbildning som sker under FSL-

kursen. Tillvägagångssättet på den studien, där intervjuer med lärare och elever var utgångspunkt, 

liknar till stora delar denna och slutsatsen är som följer: 

Studien kom fram till att coachningen kan ses som ett stöd för elevernas lärande på 

så vis att det dels medvetandegör elevens egen potential till att utveckla sig och 

dels att läraren blir medveten om vilka fungerande strategier eleven använder sig 

utav för att skapa bästa möjliga lärandesituation.
12

 

Det har även bedrivits en studie av 21 projekt där man bland annat utgick från aktuella teorier, till 

exempel Kolbs läroteori, och undersökte om projekten arbetat i enlighet med teorierna. Denna 

studie har resulterat i en normativ bok för hur förändringsarbete kan genomföras. I syfte att inhämta 

underlag för studien har dels projektens skriftliga rapporter lästs och dels intervjuer med 

nyckelpersoner inom projekten genomförts.13 Studien kom fram till att: 

Nästan hälften av de studerade projekten har enligt vår bedömning arbetat i 

enlighet med eller väldigt nära modellen om lärspiralen. Men alla har inte gjort det 

på ett medvetet eller uttalat sätt.
14

 

Slutsatsen som Dilschmann m.fl. kommer fram till, att vissa arbetar utefter Kolbs teori utan att göra 

det medvetet, visar på att Kolbs teori kan vara lätt att applicera och följa även om det inte sker på 

något uttalat sätt.  

                                                           
12

 Atternäs, 2011, s.35. 
13

 Dilschmann m.fl., 2000. 
14

 Dilschmann m.fl., 2000, s.99. 
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2. Teori 

2.1 Erfarenhetsbaserat lärande 
När människor, som tidigare inte var medlemmar i den akademiska världen, under första halvan av 

1900-talet fick möjlighet att utbilda sig skapades ett behov av en ny sorts utbildning. Utbildningen var 

tvungen att frångå det akademiska och istället satsa på enklare saker som ”vanligt” folk kunde förstå. 

Detta, och det faktum att fler och fler vuxna började karriärväxla, skapade ett behov av mer konkret 

utbildning. Vuxna som varit i arbetslivet var mer intresserade av relevant och applicerbar utbildning 

än teoretiska studier. Det var även problem med att arbetsgivare var missnöjda med nivån på de 

anställda nyexaminerade studenterna och att de inte ansågs redo för att axla ansvaret som yrket 

krävde. Dessa behov skapade det erfarenhetsbaserade lärandet.15  

Med utgångspunkt i teorier av Dewey, Lewin och Piaget har Kolb utvecklat en teori om lärande som 

han kallar Experiential Learning Theory i fortsättningen förkortat ELT.16  

Mycket av modellen till ELT har Kolb fått inspiration av från Lewin som hade en teori om att lärandet 

sker i olika steg med utgångspunkt i en upplevelse och som utvecklas genom feedback. Lewin trodde 

att mycket av ineffektiviteten i utbildningar och yrkesliv kan härröras till bristande feedback och 

detta är något Kolb har tagit fasta på.17 Deweys teori liknar till stora delar Lewins men han fokuserar 

mer på att lärandet leder till en utveckling mot ett uppsatt mål eller ett högre syfte. Dewey ansåg att 

lärandet skedde då man med hjälp av omdöme reflekterade kring kunskap och erfarenheter från 

tidigare händelser och nyttjade vid det nya tillfället man var med om något vid.18 Piagets teori bygger 

på att lärandet var tvådelat. Lärande åstadkoms genom en balanserad interaktion mellan individen 

och omgivningen. Man kan antingen tillvarata erfarenheter från omvärden och förändra sig själv, 

något Piaget kallar ackommodation, eller så kan man arbeta in erfarenheterna i sina egna redan 

existerande tankestrukturer, assimilation.19 Det krävs en balans mellan dessa två sätt för att uppnå 

ett optimalt lärande. Om ackommodation tar överhanden kommer man bara härma andra utan att 

tänka själv, medan om assimilation får för stort utrymme finns risken att man börjar leva i sin egen 

värld utan hänsyn till omgivningen.  

Inom ELT definierar Kolb lärande som ”the process whereby knowledge is created through the 

transformation of experience. Knowledge results from the combination of grasping experience and 

transforming it”.20 Kolb har således valt att avgränsa sig till att endast behandla erfarenhetsbaserad 

kunskap. 

                                                           
15

 Kolb. 1984, s.5f. 
16

 Kolb. 1984, s.15. 
17

 Kolb. 1984, s.21. 
18

 Kolb. 1984, s.22. 
19

 Illeris, 2007, s.54 
20

 Kolb, 1984, s.41. 
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2.2 Lärocykeln 
Kolb har skapat följande modell, benämnd lärocykeln, för att illustrera sin teori. 

 

Figur 1. En schematisk illustration av Kolbs lärocykel. svensk översättning
21

 

2.2.1 Dimensioner av lärande 

The central idea here is that learning, and therefore knowing, requires both a grasp 

or figurative representation of experience and some transformation of that 

representation. Either the figurative grasp or operative transformation alone is not 

sufficient. The simple perception of experience is not sufficient for learning; 

something must be done with it. Similarly, transformation alone cannot represent 

learning, for there must be something to be transformed, some state or experience 

that is being acted upon.
22

 

Modellen påvisar, likt citatet ovan, två olika sätt att begripa (grasp) erfarenheter. Dessa är att vara 

med om konkreta exempel eller att göra sig en föreställning om något teoretiskt. Det finns även två 

sätt att ombilda (transform) erfarenheten till lärande. Dels genom att studera något och dels att göra 

det själv. Dessa två dimensioner måste på något sätt samverka för att lärande skall uppstå. Man lär 

                                                           
21

 Kolb, 1984, s.42. 
22

 Kolb, 1984, s.42. 
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sig inget av att bara betrakta eller göra något om man inte funderar kring vad man gör. Omvänt gäller 

samma sak, man måste ha något att fundera kring för att komma fram till någon kunskap.23 

Begripa-dimensionen 

Begripa-dimensionen, den lodräta axeln, består av två skilda sätt att begripa saker. Kolb kallar dessa 

apprehension: begripande via omedelbart uppfattande, och comprehension: begripande via uppnådd 

förståelse. Skillnaden mellan dessa begrepp är enligt Kolb att begripande via omedelbart uppfattande 

är saker som man förstår genom att bara observera de och som inte behöver vidare bearbetning för 

att förstå vad det är. Ett exempel som tas upp i boken är färgen blå, det väldigt enkelt att förstå att 

något är blått direkt bara genom att man betraktar saken. Att däremot förklara färgen blå för någon 

som inte sett färgen förut är omöjligt. Den personen kan inte på något sätt få en uppfattning om hur 

färgen är förutom genom att själv uppleva den. Det bästa man kan göra är att be personen ifråga att 

själv försöka uppleva i det här fallet färgen. Samma exempel kan appliceras på många saker i vår 

omgivning som vi ser som självklara, till exempel smakupplevelser.24 Detta kan även liknas vid 

intuition, man vet att något är rätt eller fel men kan inte sätta ord på varför det är så.25 

Begripande via uppnådd förståelse däremot är enligt Kolb erfarenheter som kan förmedlas, den är 

inte längre bunden till en särskild individ och kan på så sätt överleva i tid och rum.26 

Kolb hävdar vidare att forskning har visat att de olika sätten att begripa kunskap härrör från de två 

hemisfärerna i hjärnan. Den vänstra hjärnhalvan som är abstrakt, symbolisk, analytisk och verbal är 

ansvarig för begripande via uppnådd förståelse och den högra hjärnhalvan som är konkret, holistisk 

och spatial är ansvarig för begripande via omedelbart uppfattande. För att påvisa varför båda sätten 

är viktiga kan man dra paralleller till hur hjärnan fungerar vid ett samtal. Den vänstra hjärnhalvan är 

specialiserad på att förstå verbal kommunikation, medan den högra halvan kan förstå icke-verbal 

kommunikation såsom ansiktsuttryck.27 Båda hjärnhalvor behövs för att kunna bilda sig en 

uppfattning om vad kommunikationen egentligen syftar till. 

Ombilda-dimensionen 

Kolb har valt termerna extension: ombildning via utvidgande tillämpning, och intention: ombildning 

via klargörande av mening, för att beskriva hur erfarenheten omvandlas till kunskap.  

För att förklara skillnaden mellan klargörande av mening och utvidgande tillämpning exemplifierar 

Kolb med att han har en ros på sitt skrivbord och att han genom klargörande av mening reflekterar 

kring färgen och känner doften av rosen. Detta gör att han inte kan motstå frestelsen att lära sig mer 

om rosen genom utvidgande tillämpning. Kolb tar upp rosen och samtidigt som han doftar närmare 

på rosen sticker sig på en tagg vilket ytterligare ökar lärandet genom utvidgande tillämpning. Kolb 

drar paralleller och jämför de olika sätten att ombilda kunskap med Jungs teorier om introvert och 

extrovert. Introvert betyder enligt Jung att man under alla omständigheter ser sig själv och det 

subjektiva i centrum och framför det objektiva. Vid ett introvert förhållningssätt innehar alltså 

subjektet ett högre värde än objektet. Om man betraktar en sak så är själva känslan av betraktandet 
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det överordnade och inte saken som betraktas. Extrovert innebär precis motsatsen, objektet är 

överlägset subjektet.28 

2.2.2 Lärostilar 

För att tillgodogöra sig lärande har människor enligt Kolb lärt sig att använda olika typer av lärostilar. 

Dessa har utvecklats av individen till viss del på egen hand men även genom interaktion med 

omgivningen. Skolan har en stor roll i att påverka och försöka visa för eleverna hur de skall lära sig. 

Beroende på vilka lärostilar man valt att utveckla och använda kommer man att se olika möjligheter i 

liknande situationer. Lärande blir med den anledningen unikt för varje individ och det är detta som 

har gett upphov till att människan kunnat överleva då man har utvecklat olika egenskaper och att 

synergieffekter kan uppnås genom detta. Att lärandet är individuellt ger problem då man försöker 

skapa en teori om lärande och därigenom generellisera hur människor lär. Teorier som försökt göra 

detta har ofta blivit kritiserade för att måla upp stereotyper som förminskar komplexiteten i 

människans lärande och undertrycker individualiteten. Dessa stereotyper kan också ge upphov till att 

det bildas föreställningar om hur den ideala lärostilen skulle se ut, trots att det inte existerar någon.29 

Kolb har inom respektive av de fyra rutorna i lärocirkeln definierat en lärostil som passar med vad 

som skall läras vid varje tillfälle. Dessa representerar de olika typerna av kunskap som återfinns i 

modellen, ackommodativt (accommodative), divergent (divergent), konvergent (convergent) och 

assimilativt (assimilative). Kolb exemplifierar dessa med ett biljardspel. Exemplet går ut på att den 

konkreta erfarenheten symboliseras av en biljardstöt och att det divergenta lärandet innebär att man 

ser hur biljardklotet färdas efter denna stöt och reflekterar kring varför den gick som den gjorde och 

på så sätt försöker få idéer på hur man själv skall stöta. Det assimilativa lärandet innebär att man 

försöker sätta ord på tidigare nämnda reflektioner och skapa teorier för hur kulan färdas. Man kan 

även ta reda på teorier om biljard och reflektera kring deras giltighet. Vid det konvergenta lärandet 

tar spelaren reda på teorier angående exempelvis relationen mellan infalls- och utfallsvinkel och 

nyttjar sedan dessa för att utföra en biljardstöt. Det sista lärandet i modellen, det ackommodativa, 

sker genom att man ”känner av” vad som är den bästa sättet att genomföra stöten på och sedan gör 

man det, man nyttjar ingen teorigrund utan skapar sig en känsla för när det känns rätt genom att mer 

eller mindre förutsättningslöst prova sig fram.30 

Om man ser på dessa fyra stilar separat så finns brister med samtliga, det är först när man 

kombinerar dessa som ett större lärande kan ske. Med anledning av detta är det bästa inte att ha en 

väldigt stor fallenhet för en stil utan att ha flexibiliteten att variera stil över tid i kombination med 

vad som för tillfället skall läras. Passarelli & Kolb tar upp att det är viktigt för lärandet att kunna vara 

flexibel med avseende på lärostilarna. Om man kan vara flexibel vid lärande så har man möjlighet att 

nyttja styrkorna med varje lärostil och därmed nyttja lärocirkeln till fullo och skapa ett effektivt 

lärande och få stor utveckling. Studier visar att personer som kan balansera och anpassa sin lärostil är 

mer självgående och upplever färre och mindre konflikter i livet.31 

Lärostilen har stor påverkan på vilket yrke och studier man söker sig till. Som exempel har Kolb 

presenterat lärostilsprofilen för två personer, en kvinnlig socialarbetare och en manlig MBA-student. 
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Kvinnan har övervägande majoritet av aktivt experimenterande och konkret upplevelse medan 

mannen nästan toppar abstrakt begreppsbildande och ligger relativt högt på reflekterande 

observation.32 Dessa två individer har anpassat lärostilen efter deras sysselsättning. Som 

socialarbetare finns inte så många teorier att förhålla sig till utan då gäller det att själv komma fram 

till vad som fungerar och inte. Profilen för MBA-studenten är typisk, och krävs, för fakulteten men 

riskerar att skapa ett lärande som kan framhäva kvantitativa och tekniska aspekter framför mänskliga 

relationer. Något som kan ha en negativ effekt på människorna i det större perspektivet då man efter 

studierna måste börja sammarbeta mer. Det finns ingen profil som är bättre än den andra utan det 

gäller att kunna anpassa sig. 

2.2.3 Modellen 

Modellen kan förstås som en cyklisk process med fyra olika faser. Enligt Kolb börjar lärandet med en 

konkret upplevelse (concrete experience), övergår i reflekterande observation (reflective 

observation), vidare i abstrakt begreppsbildande (abstract conceptualization) och avslutas i aktivt 

experimenterande (active experimentation) av det som lärts.33 Då ett varv är fullbordat påbörjas 

nästa genom att erfarenheten från det aktiva experimenterandet blir den konkreta upplevelsen. På 

så sätt kan modellen även liknas vid en spiral. 

The combination of all four of the elementary learning forms produces the highest 

level of learning, emphasizing and developing all four modes of the learning 

process. 
34

 

I den ideala lärandemiljön menar Kolb att de lärande genomgår samtliga faser i modellen för att 

därmed kunna tillägna sig kunskap på bästa sätt. Dock är Kolb medveten om att i verkligheten är 

fallet inte likt denna modell en perfekt cirkel utan formen kommer att vara unik för varje individ och 

varje tillfälle.35 Teorin behandlar främst det lärande som sker inom individen och Passarelli & Kolb 

trycker på att eleverna måste ges tillräcklig tid så att de skall kunna ha kontroll över sitt lärande och 

känna att de kan utvecklas i en trygg men samtidigt utmanande miljö.36 

Kolbs teori behandlar erfarenhetsbaserat lärande, han har avgränsat sig genom att definiera lärande 

som just tillägnelsen av erfarenheter och därmed utesluter han övrig typ av inlärning, t.ex. teoretisk. 

Detta är viktigt att ha i åtanke vid arbetande med teorin för att inte missuppfatta teorin och anta att 

den täcker in allt lärande.37  

Kolb är medveten om att övriga faktorer som inte tas upp i teorin kan inverka på lärandet, 

exempelvis sinnesstämning, kultur och övriga omständigheter, men har valt att avgränsa bort även 

dessa. Detta i syfte att skapa den ideala läroteorin. 38 

                                                           
32

 Kolb, 1984, s.70ff. 
33

 Kolb, 1984, s.40. 
34

 Kolb, 1984, s.66. 
35

 Kolb, 1984, s.40. 
36

 Passarelli & Kolb, 2011, s.12. 
37

 Illeris, 2007, s.77. 
38

 Kolb, 1984, s.40. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2013-06-24 11(28) 
OP 10-13 
 

2.3 Krav på utbildningen enligt modellen 
En sammanfattning av Kolbs teori med fokus på hur den skall appliceras i en utbildningssituation ger 

att samtliga fyra moment skall finns med i varje cykel i lärprocessen. De skall även vara med i den 

ordning som är föreskriven med början i konkret upplevelse och avslutning i experimenterade 

observation. Det är även viktigt att de lärande ges möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen på sitt 

individuella sätt vilket innebär att eleven måste ha viss kontroll över och möjlighet att påverka 

utbildningen. 

3. Metod 

3.1 Metodval 
Metoden som använts är semistrukturerade intervjuer av elever och lärare vid FSL-utbildningen. 

Valet av intervjuer som metod bygger på att det enligt Denscombe är lättare att få fram 

uppfattningar och känslor genom en intervju än enkätundersökning.39 Via en enkätstudie får man 

endast in begränsade synpunkter och deltagarna ges inte möjlighet att utveckla sina svar i den 

omfattning som önskas. Vidare brukar svarsfrekvensen på enkäter generellt vara lägre än vid 

intervjuer. Då författaren även har god kontakt med ansvariga för utbildningen samt att antalet 

möjliga svaranden är begränsat gör att en intervjustudie lämpar sig väl för ändamålet.  

Anledningen till att semistrukturerade intervjuer används är att låta deltagarna få utrymme att 

utveckla sina idéer då deras individuella uppfattningar om lärande troligtvis skiljer sig åt, men att 

samtidigt kunna göra jämförelser mellan de olika respondenternas svar. Intervjuerna genomförs 

personligen mellan författaren och en respondent i syfte att på ett djupare plan än vad som är 

möjligt vid gruppintervjuer få insikter i respektive respondents åsikter och uppfattningar.40  

Givetvis finns det även nackdelar med att använda sig av vald metod. Några av dessa som 

Denscombe väljer att ta upp är Tillförlitlighet, Intervjuareffekten och Hämningar. Då undersökningar 

genomförs utan standardiserade svar finns risk för att författaren har inverkan på hur respondenten 

svarar genom sin närvaro samt att svaren kan tolkas felaktigt vid analys. Då både intervjuaren och de 

intervjuade tillhör samma yrkeskategori och kommer att arbeta tillsammans finns risk för att de 

intervjuade ger svar som de tror att den intervjuande vill höra snarare än vad som faktiskt är riktigt. 

Denna risk minimeras genom att inte värdeladda några frågor i kriterierna bra eller dåligt samt att 

endast diskutera upplevelser av lärande och inte vad eller hur mycket de lärt sig. Att intervjun spelas 

in kan vara en hämning vilket kan leda till att respondenten talar mer för protokollet än uttrycker 

sina ärliga uppfattningar.41 Dock bedömer författaren denna risk som liten då allt som sägs i arbetet 

som FSL spelas in och vid behov analyseras, respondenterana torde därför vara vana vid att bli 

inspelade. 

Innan intervjuerna genomfördes kontaktades kurschefen för FSL-utbildningen som fick syftet med 

undersökningen förklarat för sig. Kurschefen godkände då att studien fick genomföras på den 

aktuella kursen. 
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3.2 Intervjuns utformning 
En semistrukturerad intervjustudie genomfördes med elever och lärare på FSL-utbildningen vid StrilS. 

Intervjusvaren analyserades kvalitativt, samt jämfördes med de ingående delarna i Kolbs teori om 

erfarenhetslärande. 

Frågorna som ställdes till respondenterna återfinns i Bilaga 1. Inledningsvis i intervjuformuläret 

återfinns frågor rörande bakgrundsinformation om respondenterna i syfte att dels få dem att komma 

igång och att bli avslappnade genom att de kan prata om något inte kräver mycket fundering. Sedan 

kommer en fråga som ämnar ta reda på hur respondenterna anser att lärandet är upplagt för att 

kunna jämföra denna bild med Kolbs modell, samt frågor om när och till vilken del respondenterna 

anser att lärandet sker vid olika moment under kursens gång. De fem punkter som där är uppradade: 

teori före övning, genomförande, feedback, reflektion och dagssummering, finns med för att ge 

respondenterna idéer att utveckla sina svar kring. De bygger på kunskap om hur upplägget på 

tidigare utbildningsomgång var utformad och är framtagna och justerade i samband med en 

pilotundersökning42 som genomfördes med en elev samt en lärare från FSL-utbildningen 2012. Under 

pilotundersökningen justerades även vissa andra frågor för att bättre passa en intervjusituation. 

Viktigt att påpeka är att frågorna inte är utformade eller syftar till att svara på vad eller hur mycket 

de lärt sig något utan endast när lärandet sker och hur utbildningen är upplagd. Första delen av 

intervjun skedde utan att respondenterna hade någon, av författaren förmedlad, insikt i att Kolbs 

teori var den aktuella för undersökningen eller om vad den innebär. Vid punkten ”Kolbs modell visas 

och förklaras översiktligt” i Bilaga 1 presenterades Kolbs modell och de olika lärostilarna genom att 

dels visa och förklara själva modellen och dels genom att berätta tidigare nämnda biljardexempel. 

För att underlätta för respondenterna hade orden på de olika typerna av kunskap översatts till dess 

innebörd vilket gav att ackommodativ blev ”känna och göra”, divergent blev ”känna och observera”, 

assimilativ kallades ”tänka och observera” och konvergent översattes till ”tänka och göra”. 

Anledningen till att Kolbs modell senare i intervjun presenterades för respondenterna var i syfte att 

upptäcka och belysa avvikelser i utbildningen från modellen. Respondenterna fick inte reda på 

frågorna i förväg utan kom i kontakt med dem först under intervjun. Detta för att svaren skall vara så 

spontana som möjligt och författarens inverkan på svaren skall minimeras. 

3.3 Genomförande 
Intervjun genomfördes på StrilS 20130416. Varje intervju tog ungefär 15 minuter. Samtalet spelades 

in i syfte att öka tillförlitligheten och den intersubjektiva prövbarheten. Intervjuerna genomfördes i 

salar där respondenterna normalt vistas och således där de kan känna sig trygga.  

3.4 Urval 
Då undersökningen studerar ett begränsat område med åtta berörda personer intervjuades samtliga 

som den 16 april 2013 var involverade som lärare och elever i flygstridsledningsutbildningen, detta 

bidrar med tillförlitlighet till undersökningen. 

Eleverna finns med i syfte att svara på hur de lär sig bäst och hur de uppfattar att utbildningen är 

upplagd. Då de inte varit med i någon planeringsfas inför utbildningen vet de troligtvis inte vad 

tanken med upplägget är utan kan svara friare efter egna uppfattningar istället för någon gemensam 
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bild som kanske kursledningen har beskrivit för lärarna. Anledningen till att även lärarna är med i 

studien är att de har ett väldigt nära samarbete och således har stor insikt i elevernas utveckling 

under kursen. Lärarna har varit med vid tidigare kurser vilket gör att de kan relatera till hur det 

fungerade tidigare och på så sätt kanske har ett större perspektiv när de ser på lärande under denna 

kurs. Även det faktum att kursbeskrivningen inte i detalj förmedlar hur upplägget skall vara gör att 

lärarna kan tolka och således utföra utbildningen på olika sätt och därmed är det intressant att höra 

alla olika tolkningar. 

Sammansättningen av lärare varierar över tid. Lärarskaran består av en kärna med kurschef och 

huvudlärare som är intakt under hela kursen samt två instruktörer som varierar under tidens gång för 

att kunna ge eleverna möjlighet till olika infallsvinklar och genom att den FSL som är bäst på det 

aktuella området som det för tillfället utbildas i kan tas in för att sprida sin kunskap. De intervjuade 

lärarna var alltså den sammansättning som var aktuell under tidpunkten för intervjun. 

Elevernas åldersspann är 22-32 år med medelålder på 27 år. Det är tre män och en kvinna. Två av 

eleverna går FSL-kursen inom ramen för Officersprogrammet (OP) och två elever går inom ramen för 

Specialistofficersutbildningen (SOU). Trots att detta skiljer sig åt läser eleverna till största delen 

samma saker. Samtliga respondenter har tidigare yrkeslivserfarenhet från olika typer av arbeten. Tre 

av fyra gick naturvetenskaplig inriktning medan en gick med inriktning el/data under gymnasietiden. 

Lärarnas åldersspann sträcker sig mellan 29 och 39 år och de har en medelålder av 34 år. Alla har 

mångårig erfarenhet av flygstridsledaryrket. Samtliga är män och taktiskt operativa officerare, i 

motsats till specialistofficerare. De har alla yrkeslivserfarenhet även utanför Försvarsmakten. 

I syfte att anonymisera undersökningen har eleverna fått beteckningar mellan E1-E4 och lärarna L1-

L4. Detta gör att respondenternas argumentation trots avpersonifieringen kan följas. 

4. Resultat 
I nedanstående redovisning av intervjuerna är ordningen på frågorna likt den som användes under 

intervjun. Under första delen av redovisningen är svaren från frågorna innan respondenten blev 

presenterad för Kolb och de sista svaren kommer efter att Kolbs modell blivit presenterad. 

4.1 Elev 1 
E1 anser att FSL-utbildningen är upplagd på så sätt ”att det är varvat med lite teori, mycket praktik 

och sen att man diskuterar i efterhand vad man gjorde på det praktiska.”43 

E1 tycker att utbildningens olika moment som nämns i intervjufrågorna passar bra in på lärandet som 

sker och säger att ”för mig skulle jag väl säga feedback och reflektion är där det brukar falla på plats. 

Och att genomförandet för mig blir mer att man testar det man kommer fram till dagen innan.”44 

Samt att ”dagssummering är väl inte så viktig för mig, ibland kommer det upp bra grejer där som jag 

tar till mig men ofta är det inte. Jag tycker att det är bra att vi har det och jag tycker absolut att det 

ska finnas kvar men det är inte riktigt jättegivande för mig.”45  
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E1 nämner att teori och utvärdering sker på kursen vilket representeras i Kolbs modell av abstrakt 

begreppsbildande. Vidare påtalas även den stora delen praktiskt genomförande vilket symboliseras 

av det aktiva experimenterandet. Reflektion nämns också som en av de viktigaste momenten för 

lärande vilket representeras av reflekterande observation. Således har E1 tagit upp tre av fyra 

moment som enligt Kolb skall förekomma vid lärande. Ordningen på momenten är dock inte lika som 

Kolb då E1 framhåller att lärandet inleds med teori för att sedan övergå i praktik och efterföljande 

feedback och reflektion. E1 anser att tidsdispositionen mellan de ingående delarna på kursen är 

ganska naturlig och att tiden är bra fördelad, det framhålls att det inte varit så mycket teori än men 

E1 tror att det kommer mer senare i utbildningen. 

E1 resonerar kring en likhet mellan Kolbs modell FSL-utbildningen på följande sätt: 

Konkret upplevelse, vi sitter ju i simulatorn och provar och leder och gör. 

Reflekterande observation blir väl feedbacksamtalen som vi har efteråt med 

handledaren där vi sitter och diskuterar vad som hände och varför, det går väl ihop 

lite med abstrakt begreppsbildande. Att vi diskuterar vad som hände och sen 

skriver upp vad vi kommer fram till, något som kan vara en lösning eller något 

annat som kan få ett bättre resultat. Jag vet inte, aktivt experimenterande känner jag 

blir lite lika konkret upplevelse...
46

 

E1 hade lite svårt att separera aktivt experimenterande från konkret upplevelse och för att förtydliga 

begreppen påtalades att det aktiva experimenterandet ger upphov till en konkret upplevelse i 

följande varv i lärocirkeln. Detta kan förklara varför E1 inte nämnde något som kan tolkas som 

konkret upplevelse i svaret på förra frågan, då eleven förutsatte att det var samma sak som aktivt 

experimenterande. E1 anser att Kolbs lärocykel stämmer ganska bra överens med hur eleven 

uppfattar att lärandet är uppbyggt på kursen, dock behövs det enligt E1 läggas till en punkt som 

första steg i lärocirkeln, nämligen teori som tillgodogörs genom lektioner. Detta i och med att man i 

utbildningen ofta har en lektion innan man är med om själva upplevelsen som lärandet byggs kring.  

E1 lär sig bäst genom att tänka och känner igen sin lärostil mer i den nedre delen av lärocirkeln.  

Den här, ”känna och göra”, tror jag inte ger mig något, om man bara gör men inte 

funderar över vad som händer det ger ju inget utan jag vill ju gärna analysera 

varför det blev som det blev och vad skall jag göra för att det inte skall bli så eller 

vad skall jag göra för att det skall fortsätta att bli så.
47

 

4.2 Elev 2 
E2 beskriver lärandeprocessen som en spiral där lärandet sker genom momenten ”försöka och 

utvärdera, försöka och utvärdera, kontinuerligt. Med väldigt direkt feedback.”48 

E2 anser att ”största delen av lärandet sker under feedbacken, tycker jag, efter ett genomfört pass. 

Delar av förstås under pass och delar vid reflektionen men största delen under feedbacken.”49 

Dagssummering och teori ses som ett bra komplement till lärande. E2 lyfter att lärande även sker vid 

de tillfällen som man sitter i simulatorn och genomför pass utan instruktör, vilket bland annat sker 
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som första pass efter helg samt teori. Då har man möjlighet att befästa och prova nya kunskaper 

samt komma igång med FSL-tänket igen efter ledighet. 

E2 tar upp momenten försök, teori samt utvärdering vilket innehåller feedback och reflektion. Dessa 

översätts i Kolbs termer till aktivt experimenterande, reflekterande observation samt abstrakt 

begreppsbildande. E2 tar upp att lärandet startar vid experimenterandet och övergår i utvärdering, 

vidare nämns att teorilektioner inte alltid finns med som moment utan nyttjas då det finns behov. 

Tidsmässigt anses att kursen i stort är väl avvägd, lärarna är flexibla med tid till reflektion och 

feedback och låter det få ta den tid som behövs. Dagssummeringarna har än så länge fått mer tid än 

vad som behövts men det tror E2 kommer att förändras i takt med att komplexiteten i utbildningen 

ökas och att behovet att dagssummeringar då kommer att bli större. 

E2 tycker att det är lite mer handledarstyrt än vad Kolbs modell verkar gå ut på men att det 

påskyndar lärandet: 

Stegen stämmer väldigt bra överens, och återigen, hittills i det stadiet ”aktivt 

experimenterande” så är det fortfarande ganska mycket handledarstyrt, –prova att 

göra såhär istället för, man kan själv komma fram till det här funkar bra, det här 

funkar mindre bra men än så länge är det ganska styrt från handledarnas roll hur 

man aktivt skall experimentera. Men man skulle lika gärna göra det själv också 

men då skulle det ta längre tid.
50

 

E2 anser att tänkaområdet, vilket är modellens högra sida är viktigast för lärandet men är samtidigt 

inte svag för någon del och anser sig kunna anpassa sig till samtliga. 

4.3 Elev 3 
E3 tycker att utbildningen består av lite teori och mycket praktik, detta exemplifieras med att ”om vi 

skall göra någonting nytt så går vi igenom det kanske en halvtimme eller något och sen övar vi det i 

sådär tre veckor sen.”51 E3 anser att det är viktigt att i lärandet testa sig fram och skapa sig en 

erfarenhetsbank för hur man skall agera, detta då teorierna som används inom flygstridsledningen, 

till exempel för att beräkna vilka vinklar man skall nyttja för att lägga upp ett anfall, är beroende av 

många olika dynamiska faktorer vilket gör att det inte går att tillämpa dem fullt ut. E3 nämner att  

Teorierna stämmer inte alltid, det är bara när det är perfekta förhållanden om man 

säger så, när de åker med 180 graders kursskillnad då stämmer det här 20 grader 

plus minus och 10 grader plus minus. Annars får man trixa till det lite.
52

 

Just själva ”trixandet” kräver att man har en bred förståelse för olika sätt att arbeta. 

För E3 är genomförandet och feedbacken de viktigaste momenten, eleven nämner att det för att 

lärandet skall optimeras är viktigt att handledaren är aktiv och hela tiden ger feedback: 

Det jag tycker är väldigt bra att vi har en baksits hela tiden så att man får efter varje 

kontakt eller ibland till och med under kontakterna någonting, tänk på såhär, nu gör 

du såhär. Det är väldigt bra så att de inte sitter tyst under 40 minuter och sen 
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kommer allting sen där, som ett slag i ansiktet, då har man ju inte chans att 

förbättra sig under passet.
 53

 

Reflektionen för E3 sker främst efter dagens slut hemma då det finns ordentligt med tid för att 

fundera igenom vad man varit med om under dagen.  

Sammanfattningsvis tar E3 upp att genomförande, feedback och teori sker under dagen samt att 

reflektionen sker mest på kvällen efter dagens slut. Dessa moment jämförs med Kolbs aktivt 

experimenterande, reflekterande observation och abstrakt begreppsbildande. Då E3 nämner att 

reflektionen till största delen sker på kvällen samt att teorin är koncentrerad till vissa tillfällen för att 

följas av lång tid av genomförande med utvärdering följer lärandet inte Kolbs modell. E3 anser att 

upplägget av tiden generellt är bra och att detta förbättras genom att individuella anpassningar görs 

av respektive handledare då det behövs eller är önskvärt. Exempel på anpassningar är att lärarna 

lägger in mer avancerade faktorer och skapar en ökad belastning i passet än vad som var planerat. 

E3 tycker att Kolbs modell och verkligheten stämmer bra överens och anser sig kunna anpassa sin 

lärandestil till att passa de olika delarna av utbildningen. E3 lyfter samtidigt att det är bra med 

variationen av moment under kursen, att man inte kör en stil för mycket. 

4.4 Elev 4 
E4 drar sig till minnes att utbildningen bygger på upplevelsebaserat lärande och att man har ett 

kortare teoripass för att sedan köra praktik. Då situationer som eleven inte kan bemästra dyker upp 

hjälper handledaren till för att reda ut situationen, det kan exempelvis röra sig om terminologi eller 

olika typer av arbetssätt som ännu inte presenterats för eleven: 

Det är väl, vad kallar de det, upplevelsebaserat kanske … Det är väldigt kort 

genomgång om vad vi skall göra och sen gör vi det bara. Och sen lägger de på det 

där och då. När situationen dyker upp, vad man kan göra för att lösa den, eller det 

är väl främst terminologi som läggs på.
54

 

E4 lär sig bäst vid övergången mellan genomförande och feedback och lyfter likt E3 att det är bra att 

feedback ges även under själva genomförandet. Viktigast för lärandet tycker E4 att reflektion och 

feedback är. Teori före övning ser inte E4 som så viktigt utan det mesta kan man tillgodogöra sig i 

position.  

Även E4 påpekar att utbildningen innefattar genomförande, vilket innebär aktivt experimenterande, 

teori och utvärdering vilket motsvaras av abstrakt begreppsbildande samt reflektion vilket i Kolbs fall 

kallas reflekterande observation. På frågan om tidsdispositionen är väl avvägd svarar E4: 

Ja det tror jag väl, det är ju inte mycket teori alls. Och egentligen så är det väl inte, 

alltså på plats som FSL i simulatorn är ju inte så himla mycket tid heller om man 

tittar på en hel åttatimmarsdag men jag tycker att det är kvalitativ tid som räknas så 

jag tycker att det läggs på rätt ställe.
55
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Detta i kombination med att schemat är flexibelt gör att E4 anser att det är bra uppdelning mellan 

momenten på utbildningen. 

E4 anser att modellen stämmer bra överens men påpekar samtidigt att det i en intervjusituation likt 

denna är väldigt lätt att man undermedvetet försöker anpassa sig till att försöka svara på 

intervjuarens frågor på bästa sätt. I det här fallet skulle det innebära att försöka få undervisningen till 

att passa det som precis blivit presenterat, alltså Kolbs modell: 

lite undermedvetet känns det som att man sätter in de delarna där de passar in, så 

att det känns som om jag skulle ha fått en annan så skulle jag säkert kunna tryckt in 

den också men jag vet inte, tycker väl att det stämmer hyfsat bra, vi prövar ju och 

sen funderar man hur det blev så liksom.
56

 

E4 är inne på att cyklerna går så snabbt så att det är svårt att separera dem. 

Jag tycker alla går ihop, det är ju som en cykel under dagarna så man hinner inte 

varken bli less eller överlycklig över något. Det är ju inte som när ”nu skall vi läsa 

en bok i en vecka och sen skall vi få gå ut och göra praktik”.
57

 

4.5 Lärare 1 
L1 svarar på frågan om hur utbildningen är upplagd genom att beskriva vad det är man försöker lära 

ut: 

Med tanke på att det är ett hantverk som vi lär så tycker jag att den är rätt, vi, i 

princip skulle man kunna säga att vi har 90 % praktik och 10 % teori ungefär, över 

tiden. Det är en praktisk utbildning och man skall inte bara kunna kunskaperna utan 

man ska kunna omsätta kunskaperna, det är det allting handlar om.
58

 

L1 anser att lärandet sker över hela tiden och i alla moment i utbildningen, han poängterar att 

reflekterandet sker hela tiden, även då man är ledig och är hemma. L1 anser att summan av hela 

utbildningen är viktigast och att ingen del kan tas bort utan att påverka lärandet negativt. De 

moment som L1 talade om var teori, genomförande, feedback, reflektion och dagssummering. 

L1 tycker att dagssummeringen tyvärr kan komma i tidsnöd ibland och han märker att vissa elever 

håller inne med sina lärdomar när klockan börjar närma sig dagens slut. I övrigt anser han att tiden 

för respektive moment är väl avvägd. L1 betonar dock att man har fokuserat lite på reflektionen och 

att det inte genomförts någon utbildning eller liknande för hur man reflekterar, det är även svårt att 

kontrollera att elever reflekterar på ”rätt” sätt men det är något som utvecklas under kursens gång.  

Men det som vi kanske har tittat minst på är själva reflektionen, det är ju väldigt 

svårt att sätta ord på det, nu skall du reflektera, det är ju ingenting egentligen som 

man egentligen kan, det är klart jag kan tvinga dig att reflektera men frågan är hur 

pass bra, man måste ju ge verktyg för att kunna reflektera, vi har ju de svarta 

böckerna som vi uppmanar eleverna att gå tillbaka och läsa i.
59
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Under intervjun tog L1 upp att praktik, teori, feedback och reflektion. Dessa symboliseras av Kolbs 

aktivt experimenterande, reflekterande observation samt abstrakt begreppsbildande. 

L1 betonar att den höga lärartätheten på kursen gör att lärarna har alla förutsättningar för att kunna 

individanpassa utbildningen till eleverna och att man försöker göra detta. Han tycker sig se att 

eleverna kan anpassa sig för att lära sig under alla moment i utbildningen men anser samtidigt att det 

till viss del är upp till eleverna hur de vill lära: 

Det är ju snarare eleverna kanske som inte alltid vill utsätta sig, ofta vill man, som 

det står här, ”läsa instruktionsboken, reflektera kring teoriernas giltighet” innan 

man gör sin biljardstöt. Men det är ju upp till eleverna och det låter vi de göra.
60

 

L1 anser att Kolbs modell stämmer bra överens men att det inte sker så mycket förutsättningslöst 

experimenterande utan att det är mer styrt från läraren vad som skall provas. 

förutsättningslöst prova sig fram, ja men med hjälp av instruktören och 

handledaren som sitter baksits, så de här biljardstötarna eller konkreta 

upplevelserna är ju ofta något som initierats av lärarlaget, alltså nu skall vi lära oss 

det här, om det nu är terminologi eller vad det nu månne vara.
61

 

4.6 Lärare 2 
L2 förklarar sin syn på utbildningen på följande sätt: 

Den är upplagd med ”need to know-basis” teorier och sen är det ju, som jag tycker 

det, en praktisk utbildning där man får lära sig genom att göra och sen får man 

nödvändig teori där det behövs. Man får lära sig grunderna och sen prova sig fram 

praktiskt. Man får alltså gräns vänster, gräns höger, och de regler som gäller och 

sen är det ”learning by doing” tillsammans med instruktör. Så det är högt tempo på 

kursen.
62

 

L2 anser att det är vid reflektionen som det mesta av lärandet sker, förutsatt att eleverna tar det 

seriöst. Dock sker lärande vid samtliga moment.  

När man har lärt sig teorin, man har fått prova på och sen sitter och reflekterar över 

det, då kanske det största lärandet sker. Och sen under dagssummeringen så får 

man in ytterligare fler inputs men reflektionen tror jag är väldigt viktig, men då 

bygger det på att eleven själv tar det seriöst och verkligen reflekterar.
63

 

L2 trycker på att det är viktigt att ge tid för dagssummeringar och reflektion, det är lätt att tiden för 

dessa moment blir begränsad då det inte är lärarstyrt på samma sätt som övriga moment. Dock ser 

han att justeringar i schemat görs då elever behöver mer tid för reflektion genom att man förkortar 

eller tar bort nästkommande pass. Sett till den enskilde individens lärande är DSUM inte nödvändig 

för alla elever samtliga dagar men sett till kollektivets lärande måste alla delar av utbildningen vara 

med anser L2. 
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Av Kolbs olika moment kan samma tre delar som tidigare respondenter nämnt urskiljas. Ordningen 

som L2 lyfter kan ses i ovanstående citat där teorin inleder lärandet, följt av experimenterandet och 

vidare i reflektion och avslutas i dagssummeringar där man får mer kommentarer och hjälp att 

analysera genomförandena. 

L2 tar upp att nytt för i år är att man har en psykolog som är kopplad till kursen och som skall hålla 

personliga samtal med eleverna under utbildningens gång, bland annat i syfte att skapa ett utrymme 

för eleverna att få prata av sig vid de tillfällen som utbildningen upplevs som psykiskt påfrestande. 

L2 svarar på följande sätt på frågan om individanpassning görs på följande sätt: 

Ja det gör vi, vi sitter ju och pratar varje dag om hur det har gått för de olika och – 

ja den här har man provat såhär med och man kanske skall prova de här greppen 

med den här eleven istället. Och nu när det inte är så jättestora kurser utan det är en 

fyra elever så är det betydligt enklare att individanpassa efter varje individ, man 

märker ju att de har olika behov
64

. 

L2 utvecklar ett resonemang om likheten mellan kursen och Kolbs modell genom att säga att 

modellen bygger på att man lär sig själv. L2 uppfattar att modellen rakt av kan liknas vid momenten 

prova efter teori och prova efter helg, där eleverna sitter utan handledare och kan träna på dem 

saker de anser sig behöva. Anledningen till att detta inte alltid kan ske är för att man måste 

upprätthålla god flygsäkerhet, vilket underlättas av att en instruktör finns med och hjälper eleven, 

även i simulatorn för att inte lära sig ett felaktigt beteende samt att tiden i simulatorn är för värdefull 

och ett mer fritt prövande troligtvis inte skulle gynna elevens lärande i det långa loppet.  

4.7 Lärare 3 
L3 beskriver att man redan i inledningen av kursen var ute och skapade en målbild för eleverna på en 

skarp anläggning för att ha något som de kan relatera till fortlöpande under utbildningens gång. Han 

tar även upp att lärarna genomför demonstrationspass i simulatorn för att ge en målbild att sträva 

efter även i det korta perspektivet. På daglig basis anser L3 att utbildningen är upplagd på följande 

sätt: 

Vi sitter och kör simulerade pass som skall efterlikna verkligheten så mycket som 

det går, i alla fall ju längre i utbildningen vi kommer. Och sen så jobbar vi med 

personlig feedback efter varje genomfört pass. Och så skriver vi ner det i en sorts 

dagbok och sen inför nästa pass går man alltid tillbaka och tittar litegrand vad sa vi 

förra passet. Jag jobbar så, jag vill att man i slutet av den här feedbacken skriver 

lite hur man skall lägga upp nästa pass, vad man skall fokusera på. Jag har försökt 

tänka så i alla fall och sen försöker man leva upp till det i nästa pass.
65

 

L3 anser att lärandet sätter sig under feedbacken och reflektionen och att det är då det riktiga 

lärandet sker. Vidare anser han att målbildsförevisning, enligt tidigare resonemang, bör tilläggas till 

de övriga fem punkterna som författaren presenterade. 
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L3 säger att i nuläget håller passet på ca 50 minuter samtidigt som tiden för feedback och reflektion 

endast är ca 10 minuter, detta tycker han är en mindre bra fördelning och att mer tid borde ges för 

feedback och reflektion då det ofta blir tajt om tid mellan passen. 

L3 lyfte att lärande sker förutom vid genomförande, feedback, reflektion och teori även vid 

betraktande av målbildspass och tar med anledning av detta upp samtliga av Kolbs fyra moment. Då 

han sa att målbildspassen genomförs först, följt av att man reflekterar kring det man sett, sedan har 

teori och genomförande så beskriver L3 ordningsföljden som förespråkas av Kolb. 

L3 anser att de flesta FSL:er, genom tidigare nämnda urval och tester, har en lärostil som ligger i det 

övre vänstra hörnet av modellen, den ackommodativa kunskapen, eller ”känna och göra”. FSL:er lär 

sig enligt L3 mest genom att själv pröva sig fram istället för att ha mycket teori. Dock är han 

medveten om att inte alla lär sig på samma sätt och att man därför måste vara öppen för att 

tillgodose andra lärostilar. 

Jag försöker göra det mer och mer men jag vill nog ändå hävda att med tanke på att 

vi har FSL-tester och de ser ut som de gör så får vi en viss personlighetstyp, inte 

helt exakt, man kan inte dra alla, som jag sa, ibland kommer det lite sidoskott, som 

funkar annorlunda, men vi formas nog lite av att vi har tester som tar ut vissa typer 

av personligheter och alla vi är lite nyfikna av naturen så det gör nog att man 

hamnar åt ett visst håll … det nordvästra, fast det är olika.
66

 

L3 lyfter en intressant reflektion angående Kolbs modell och det är att man genom att man sitter i en 

simulator där man kan pausa och backa spelet så kan man även pausa och gå tillbaka i lärprocessen 

för att optimera lärandet vid alla tillfällen.  

Vi har ju det eminenta att man kan pausa här, och backa, som du ju också vet, och 

det kan man ju på något sätt även i den här processen, känner jag, att man trycker 

på paus även i den här processen så kan man öka det här [lärandet].
67

 

4.8 Lärare 4 
L4 anser att utbildningen är upplagd med ett tydligt praktiskt fokus och att den ”gynnar en elev som 

är praktisk, tycker jag, och som gillar att lära sig på ett praktiskt sätt.”68 Med det resonemanget 

menar L4 att det ges mer tid åt praktiska handlingar än teoretiska studier. Under utbildningen nöts 

och repeteras grunderna mycket.  

L4 tror att lärandet sker olika för de olika eleverna: 

Jag har vissa elever nu som vill in och sen lär vi oss tillsammans när vi leder ett 

pass och vissa tror jag tar det efteråt när man reflekterar och har feedback och 

sådant. Så det tror jag är helt olika.
69

 

Även om L4 anser att det är individuellt tycker han att teori före övning och själva genomförandet är 

viktigast för lärandet.  
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L4 anser att teori före övning ibland får för lite tid och på så sätt missgynnar minoriteten av elever på 

FSL-kursen som är mer teoretiskt lagda, samtidigt anser L4 att genomförandet får för mycket tid. 

L4 nämnde att lärandet sker i olika omfattning i de olika momenten men lyfter att de moment som 

ger upphov till lärande är teori, genomförande, reflektion och feedback. Detta motsvaras av Kolbs 

abstrakta begreppsbildande, aktivt experimenterande och reflekterande observation. 

L4 försöker att anpassa lärandet till eleverna bland annat genom att vid teorilektioner både dela ut 

papper, prata, visa bilder och rita. 

L4 ser likheter mellan Kolbs modell och hur utbildningen är upplag. Han säger att man försöker få 

med alla delar av cirkeln men att ”det är någonstans på vänster sida som vi är, det är ganska mycket 

att man spelar biljard på kursen och sen så kan spelandet föregås av att någon förevisar något eller 

att man får tänka lite grand själv innan och sen göra.”70 

4.9 Sammanfattning 
Med utgångspunkt i intervjuerna har följande tabell sammanställts för att underlätta för läsaren: 

 

Tabell 1. Sammanställning av intervjusvar 

Varje kryss i Tabell 1 motsvarar att respondenten har tagit upp den aktuella delen i Kolbs teori utan 

att ha fått modellen presenterad för sig. Då givetvis inte respondenterna svarade med de korrekta 

begreppen har en tolkning av innebörden gjorts. Konkret upplevelse har tolkats som förevisningar. 

Reflekterande observation räknas som reflektion vilket samtliga nämner sker och bidrar till lärandet. 

Det abstrakta begreppsbildandet får symbolisera teori och utvärdering då det där skapas och 

introduceras nya begrepp. Det aktiva experimenterandet innebär att eleverna själva får agera som 

flygstridsledare. Att endast L3 har kryss i rutan för konkret upplevelse verkar troligtvis missvisande då 

man kan anta att samtliga respondenter har något att reflektera kring vilket alltså indirekt kan 

symboliseras av en konkret händelse, dock nämndes det inte specifikt. 

Av intervjuerna kan summeras att kursen är uppdelad främst i två olika miljöer, dels teorilektioner i 

lektionssal och dels genomförande i simulator. Genomförandena i simulatorn kan skilja sig ganska 

mycket beroende på vad som skall läras ut. De finns i två modeller: med eller utan lärare. Pass utan 

lärare genomförs för att eleverna skall ges möjlighet att testa saker utan press från en handledare. 

Detta genomförs bland annat som första pass efter helgen och kallas då Prova efter helg eller efter 

ett teoripass, Prova efter teori. Huvuddelen av passen genomförs dock med en handledare, även 

benämnd baksits, som sitter precis bredvid eleven och bedömer allt han eller hon gör, från hur 

flygplanen utnyttjas taktiskt och hur väl flygsäkerheten upprätthålls till hur röstläget är på radion. 

Efter genomförande med handledare hålls ett feedbacktillfälle där eleven och handledaren 
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 Intervju med L4, StrilS, 20130416. 

E1 E2 E3 E4 L1 L2 L3 L4

Konkret upplevelse X

Reflekterande observation X X X X X X X X

Abstrakt begreppsbildning X X X X X X X X

Aktivt experimenterande X X X X X X X X

Korrekt ordningsföljd X
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kommenterar passet och gemensamt lyfter lärdomar från passet som de observerat. Efter 

feedbacken lämnas eleven ensam för att reflektera kring passet och feedbacken som givits. 

Reflektionerna skall sedan skrivas ner i en uppföljningsbok, ”svarta boken”, som eleven och lärarna 

antecknar i efter varje pass under hela utbildningens gång.  

5. Analys 
Den frågeställning som denna uppsats behandlar är följande: 

 Hur stor är likheten mellan upplägget av FSL-utbildningen och Kolbs teori om 

erfarenhetsbaserat lärande? 

Kortfattat kan sägas att Kolbs teori går ut på att man i en lärandesituation måste genomgå fyra faser 

för att på bästa sätt tillgodogöra sig kunskap.71 Respektive av dessa faser har en lärostil knuten till sig 

som underlättar lärandet i just den fasen. Då Kolbs teori behandlar hur människor lär sig på egen 

hand måste viss hänsyn till att lärandet under FSL-kursen till stor del sker i nära samverkan med en 

handledare tas för att kunna göra teorin applicerbar på utbildningen. 

Samtliga respondenter är överens om att utbildningen är praktiskt upplagd och att tonvikten ligger 

vid själva övandet i position som FSL. Många är även inne på att den teoretiska informationen som 

ges inledningsvis är begränsad och att det inte är meningen att eleven skall kunna klara alla 

situationer som kan uppstå utan att lärandet sker i ett samspel mellan elev och handledare.  

Kolbs modell innehåller följande fyra delar: konkret upplevelse, reflekterande observation, abstrakt 

begreppsbildande och aktivt experimenterande.72 Utan att ha fått dessa presenterade för sig svarade 

samtliga respondenter att experimenterande ingår i kursen, det var inte specificerat hur aktivt det 

skedde. Flera respondenter lyfte att lärarnas inverkan är så pass stor att det ges begränsat utrymme 

för eleverna att själva utveckla sina idéer i försöken, förutom vid de lärarlösa momenten som vissa 

beskrev. Reflekterande observation ingick även i samtligas svar och många nämnde att det sker i 

flera olika steg under dagens gång. Samtliga respondenter berör även begreppsbildande såtillvida att 

det sker dels vid teorilektioner och dels vid utvärdering efter pass med instruktör då andra lösningar 

på de under passet uppstådda problemen tas upp. Att konkret upplevelse bidrar till lärandet tar 

endast L3 upp på ett tydligt sätt lyfte men det kan nog snarare bero på att den kategorin för flera 

respondenter räknas in i det aktiva experimenterandet, än att man inte anser att någon upplevelse 

finns att reflektera kring. I och med att samtliga nämner att det sker en utvärdering så förutsätts att 

utvärderingen handlar om själva genomförandet. Alltså finns den konkreta upplevelsen indirekt med 

i respondenternas svar. Detta kan till viss del styrkas av det faktum att en elev efter att ha fått Kolbs 

modell presenterad för sig ifrågasatte om inte dessa var samma sak, samt att övriga respondenter 

ansåg att modellen överlag stämde bra överens. Att presentera den undersökta modellen för 

respondenterna är dock problematiskt då de mister sin objektivitet till undersökningen och kan 

anpassa svaren efter modellen. Detta gör att de slutsatser som kan dras av svar efter det att 

modellen presenteras har ringa värde och endast kan användas för att belysa tidigare indikationer 

och inte för självständigt argumenterande. 
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 Kolb, 1984, s.30. 
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 Kolb, 1984, s.42. 
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Det som respondenterna generellt svarade efter att ha fått se Kolbs modell var att modellen 

stämmer översiktligt ganska bra överens men att varje moment i utbildningen genomförs med tydlig 

handledning av instruktör och att eleven således inte har möjlighet att själv påverka vad eller när 

något skall läras. 

En av eleverna ansåg att utbildningen inte stämmer med modellen utan ansåg att ”teori” hade 

behövt vara med som en punkt i lärocykeln före den första upplevelsen för att överensstämmelsen 

skulle vara större. Tanken med detta är att man enligt E1 inleder lärandet i FSL-utbildningen med en 

teorilektion. Detta var något som flera var överens om innan modellen presenterades. Dock kan man 

resonera kring om inte eleverna redan kommit i kontakt med de nya fenomenen redan innan då de 

varit på målbildsförevisningar som L3 pratade om. Det kan kanske vara svårt att se 

målbildsförevisningar som del i lärandet då det kräver mer av eleven att vara aktiv i och med att det 

inte är uttalat exakt vad eleven skall lära sig. Enligt Kolb så behöver man dock inte utföra den 

handling som ger upphov till en konkret upplevelse personligen varför förevisningar passar in i 

kategorin. 

L3 påpekade att hjälpmedlet som pausknappen innebär i simulatorn även kan användas i Kolbs 

modell. Att pausa och backa under genomförandet i simulatorn innebär enligt L3 att även 

läroprocessen kan pausas och på så sätt kan en metadiskussion skapas vilket skulle fördjupa lärandet 

vid de tillfällen som det behövs. Detta kan, rätt använt, ses som ett sätt att öka lärandet för att 

eleven på så sätt att man inte riskerar att hoppa förbi något skede i modellen utan låter varje delsteg 

få ta den tid som krävs. 

Sammanfattningsvis visar intervjusvaren från innan Kolb blivit presenterad på att utbildningen har 

tydliga likheter med de ingående delarna i Kolbs modell. En generell skillnad är dock att under 

utbildningens gång har lärarna ett stort inflytande över vad som skall läras och hur mycket tid som 

ges för respektive moment, det är inte eleven som beslutar om detta även om lärarna i sitt beslut 

utgår från vilket tid de uppfattar att eleverna behöver. Ordningen på momenten verkar inte heller 

följa den av Kolb beskrivna.  

Om man jämför respondenternas svar före och efter de fått Kolbs modell presenterad för sig så kan 

man utläsa att skillnaderna inte är så stora. Många är redan inne på att delarna som återfinns i Kolbs 

modell även är de som nyttjas under utbildningen för att eleverna skall lära sig. E4 sa till och med att 

utbildningen bygger på upplevelsebaserat lärande vilket i vissa avseenden är samma som 

erfarenhetsbaserat lärande. Det som respondenterna såg som den största skillnaden mellan 

utbildningen och Kolbs modell är att i princip allt är mer lärarstyrt under utbildningen, vilket tidigare 

har diskuterats. 

Majoriteten av respondenterna lyfter att utbildningen är flexibel och att justeringar i schemat görs 

när ett behov uppstår. Intressant är att eleverna är mer nöjda med tidsdispositionen än vad lärarna 

är. Detta kan bero på att lärarna har större erfarenhet och vet hur upplägget har varit de senaste 

åren och vad som fungerat då. Eleverna som endast har genomfört en kortare del av sin utbildning 

och inte har något att jämföra med är nöjda med hur utbildningen är upplagd just nu. Sett till 

lärarnas svar så skiljer det sig lite mellan vad de tycker får för mycket eller lite tid. Här beror 

skillnaderna troligtvis på att lärarnas individuella lärostil påverkar vad de tycker är viktigt i 

utbildningen och att de vill att den delen som tilltalar dem skall vara mer framträdande. L4:s 
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uppfattning skilde sig från övriga lärarlaget då han tyckte att teori före övning fick för lite tid. De 

övriga lärarna ansåg att tidsnöden började komma först efter genomförandet då den återstående 

tiden är begränsad. Det är lätt att förkorta själva genomförandet, då det har en majoritet av tiden, 

utan att det påverkar lärandet i stor utsträckning. Det är även den anpassningen som lärarna nämner 

att de gör. Däremot om man redan har sträckt ut genomförandet för långt är det svårt att påverka 

något av momenten som kommer efteråt. Detta kan exemplifieras med att L1 påpekade att lärandet 

vid dagssummeringarna påverkas negativt då klockan passerar dagens sluttid och eleverna inte 

längre är intresserade av att stanna och fokusera på utbildningen.  

Tre av lärarna tar upp att den individuella reflektionen ofta får för lite utrymme genom att 

genomförandet och feedbacken drar ut på tiden. Både L1 och L2 är inne på att reflektionen är svår 

och att det krävs en egen vilja av eleven att faktiskt reflektera seriöst. De menar att det är svårt för 

lärarna att få reda på om eleverna reflekterar på ett för lärandet gynnsamt sätt då det inte finns 

något facit eller någon utbildning i hur man skall reflektera. L1 lyfter att det är viktigt att ge verktyg 

och skapa förutsättningar för reflektion men att det är allt man som lärare kan göra. Dock ges ingen 

utbildning i hur man skall reflektera. 

Kolb hävdar inte i sin teori att någon viss tidsfördelning skulle vara bättre än någon annan, dock skall 

det ges tillräcklig tid att genomföra alla steg.73 Som Kolb också nämner är alla individer unika och lär 

på olika sätt varför det är svårt att generalisera lärande. Med anledning av detta går det inte att 

kvantifiera utbildningen och bara titta på hur mycket tid som läggs på vad och utefter det upptäcka 

brister i utbildningen. Dock kan svaren på frågan om hur tidsdispositionen är kopplat mot det lärande 

som sker inom respektive område ge indikationer på två olika saker. Om för lite tid ges till något 

moment kan det leda till att eleven i fråga inte får möjlighet att tillgodose sitt lärande under det 

specifika momentet och på så sätt inte kan genomgå samtliga av Kolbs faser. Samt att om för mycket 

tid läggs på ett moment med för lite lärande skulle det innebära att man är kvar i en fas för lång tid 

och således inte nyttjar tiden optimalt. 

6. Diskussion 

6.1 Slutsats 
Resultaten i denna uppsats tyder på att likheten mellan FSL-utbildningen och Kolbs teori om 

erfarenhetsbaserat lärande är förhållandevis stor. De stora likheterna är att utbildningen bygger på 

ett experimenterande med efterföljande feedback och reflektion. Detta genomförs i en cykel flera 

gånger om dagen vilket gör att det liknar lärocirkeln med dess ingående delar. De största skillnaderna 

mellan FSL-utbildningen och Kolbs teori är att momenten inte följer den ordning som Kolb utstakat 

samt att under kursens gång tillämpas ett nära sammarbete mellan lärare och elev där en lärare är 

med i nästan varje steg av elevens utbildning och hjälper eleven att utvecklas. Eleven tillåts inte med 

anledning av detta själv utforska de områdena som skall läras eller att lära sig i sin egen takt. Enligt 

Passarelli & Kolb skall elever ha kontroll över sitt lärande vilket inte sker under kursens gång. Även 

ordningen på momenten i kursen skiljer sig enligt majoriteten av respondenterna från den av Kolb 

förespråkade ordningen, dock skiljde sig den upplevda ordningen tämligen mycket mellan 

respondenternas svar. 
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6.2 Svagheter 
Det källmaterial som empirindelen består av är intervjuer gjorda av författaren. Intervjuerna är till 

antalet åtta stycken, vilket är väldigt få om man vill dra några generella slutsatser, detta måste finnas 

i minnet då man studerar resultaten i denna uppsats. Som nämnts tidigare i uppsatsen speglas 

mångas personliga uppfattningar i frågorna och det är svårt att objektivt beskriva något som man 

själv är med om. Detta innebär inget problem i avseende på eleverna då det är deras subjektiva 

uppfattningar som är intressanta, men det kan vara ett problem när det kommer till lärarna. Detta då 

de måste selektera sina uppfattningar till att gälla denna kurs och inte någon av de tidigare de varit 

med om samt att de måste föröka sortera bort sin egen personliga stil i svaren till förmån för 

elevernas. Generellt kan man anta att det är högre tillförlitlighet till svar som berör sakförhållanden 

än vad som berör personliga uppfattningar. 

E4 påtalade under intervjun att det är lätt att anpassa sig och bli påverkad av intervjuaren och de 

modeller som presenteras. Detta kan ha resulterat i att respondenterna försökt att få utbildningen 

att matcha Kolbs teori så pass mycket att de till slut skapar sig en uppfattning om att de är väldigt 

överensstämmande trots att de i början inte alls kanske tyckte det. Risken för denna typ av händelse 

är alltid närvarande och med anledning av just det så är det intressanta i undersökningen vad 

respondenterna svarade under första delen av intervjun innan de fick reda på att det var Kolbs teori 

som var i fokus för undersökningen. I efterhand kan konstanteras att studien skulle ha gynnats av fler 

riktade frågor innan Kolb presenterade för att på ett tydligare sätt och mer underbyggt kunna styrka 

resultatet som framkommit i undersökningen. 

6.3 Implikationer 
Eftersom nu utbildningen visar sig stämma rätt bra med Kolbs normativa modell, hur kan det då 

komma sig att en sådan stor andel avskiljs? Då den till stora delar följer Kolb borde det ju vara en 

ganska bra upplagd utbildning. Med anledning av detta skulle det kunna vara så att urvalprocessen 

inte är optimalt för denna utbildning. Yrket och utbildningen ställer mycket speciella krav på 

förmågor och dessa förmågor kanske inte upptäcks tillräckligt tydligt vid urvalsförfarandet?  Detta 

borde undersökas i fortsatta studier.  

Ett annat fynd var att trots att de ingående delarna i lärocykeln följdes ganska bra, vilket gynnar 

lärandet, så var utbildningen rätt lärarstyrd vilket enligt Kolb inte gynnar lärande lika bra som om 

eleven själv styr. Det kan inte uteslutas att det faktum att eleven inte själv tillåts att styra sin 

lärandeprocess kan missgynna vissa elever och göra att de i slutändan blir underkända. Här blir då 

implikationen att det kan finnas en diskrepans mellan å ena sidan utbildningens upplägg vad gäller 

lärarstyrningen och å andra sidan elevernas behov av att lära själv. För att ta reda på detta borde 

man undersöka om urvalsförfarandet tar hänsyn till den sökandes behov att lära sig i sin egen takt. 

I och med att resultatet visade på en diskrepans mellan Kolbs teori och utbildningens utformning kan 

det indikera att det finns ett behov av att till viss del anpassa utbildningen för att tydligare följa Kolbs 

normativa modell. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
En lärare tog i intervjun upp att man under kursens gång förbereds för att vara FSL men kanske inte 

är lika förberedd på andra områden som man kan tvingas axla. En flygstridsledare kan kommenderas 

till att vara lärare på FSL-utbildningen utan att först utbildas till lärare. Med anledning av detta skulle 
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det vara intressant att utvärdera handledarens roll i utbildningen och på vilket sätt som denne 

påverkar elevens lärande. 

Då undersökningen inte entydligt kunde säga att det är utbildningens brister som gör att elever blir 

underkända skulle det vara intressant att undersöka antagningsprocessen till FSL-utbildningen. Detta 

i syfte att se om det i den processen går att utröna några brister i testerna som kan förklara varför 

elever inte klarar av att tillgodogöra sig utbildningen. 

I syfte att förbättra utbildningen som genomförs bör det även undersökas hur avvikelserna mellan 

utbildningen och Kolbs teori på bästa sätt kan åtgärdas. Det skulle även vara av intresse att följa upp 

de som blivit underkända för att undersöka om det går att precisera vilka saker i utbildningen som 

var avgörande för att eleverna i fråga inte blev godkända.  
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Bilaga 1 
Inledningsvis kort bakgrund om respondenten, därefter läggs fokus på lärandeprocessen, slutligen 

introduceras Kolbs teori och respondenten tar ställning till lärande utifrån teorin. 

Ålder? 

Vilket gymnasieprogram läste du? 

Hur upplevde du att du lärde dig bäst under gymnasietiden? 

Har du någon tidigare yrkeslivserfarenhet? 

Med fokus på lärande, hur anser du att utbildningen är upplagd på FSL-kursen? 

Hur och när anser du att lärandet sker under FSL-utbildningen? 

• Teori före övning 

• Genomförande 

• Feedback 

• Reflektion 

• Dagssumering 

Hur upplever du tidsdispositionen i de ingående delarna kopplat mot lärandet? 

Vilken del är viktigast för ditt lärande? 

Kolbs modell visas och förklaras översiktligt. 

Hur väl skulle du säga att Kolbs modell överensstämmer med utbildningen till FSL? 

Upplever du att du kan anpassa din lärandestil för att passa de olika delarna av utbildningen? 

Försöker ni anpassa lärandet till eleverna? Om ja, hur? 

 


