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Syftet med studien är att beskriva studiecirkeldeltagandets betydelse för individens 
lärande och hälsa. För att kunna beskriva detta har studien inspirerats av etnografisk 
metod. Data insamlades under utvärderingen av studiecirkeln Det goda livet, från två 
studiecirkelgrupper. Det empiriska materialet från den ena studiecirkelgruppen består av 
elva enskilda intervjuer som genomfördes före och tio efter cirkeldeltagandet samt av 
fyra observerade studiecirkelträffar. Från den andra studiecirkelgruppen har data insam-
lats under en studiecirkelträff samt genom att deltagarna, gemensamt vid detta tillfälle, 
fick besvara några frågor.  
 
Resultatet visar att studiecirkeldeltagarnas och ledarnas förväntningar och cirkelerfaren-
heter samt cirkelmiljö och gruppform för studiecirkelgruppen har betydelse för studie-
cirkelns genomförande. Oavsett deltagarnas motiv för cirkeldeltagandet har deltagandet 
haft betydelse för deras lärande och hälsa. Ett lärande som har visat sig som: förvåning, 
bekräftelse, förändrad handling, förstärkning och eller som att ta till sig boklig kunskap. 
Detta lärande har inneburit en anpassning utifrån respektive deltagares livsvärld. En 
livsvärldsanpassning som har betydelse så att deltagarna ska kunna må bättre, ha hälsa i 
sin vardag. Studiecirkeldeltagandet har, med andra ord, inneburit ett hälsolärande för 
deltagarna.  
 
Det framkommer även att studiecirkelns karakteristika liknar de fem första folkhälso-
målen och att cirkelformen är flexibel. Detta innebär att en ideal studiecirkel har en 
anpassningsförmåga till både det omgivande lokalsamhället och deltagarna. Anpass-
ningen har betydelse för cirkeln, deltagarna, lärandet och hälsan, vilket gör det möjligt 
att påstå att en idealt formad studiecirkel är både lärande och ger hälsa.  
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1 INLEDNING 

I samhället har man genom tiderna varit intresserat av befolkningens hälsa (Olsson, 
1997; Qvarsell, 1989). Sett i ett historiskt perspektiv var befolkningens hälsa avgörande 
för rikets säkerhet och samhället var i behov av en frisk och arbetsför befolkning 
(Olsson, 1997; Qvarsell, 1989). Idag är samhällsintresset för befolkningens hälsa foku-
serat på det sistnämnda, en frisk och arbetsför befolkning. Detta då att allt fler får väl-
levnadssjukdomar som diabetes, högt blodtryck och fetma, enligt regeringens proposi-
tion (Prop.) 2002/03:35 Mål för folkhälsan. För att bidra till att stärka folkhälsan har 
riksdagen antagit de folkhälsomål som finns föreslagna Prop. 2002/03:35. Folkhälso-
målen ska "skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen" (a.a. s.24). Dessa mål ska beaktas på alla nivåer i samhället och inordnas 
i det vardagliga arbetet, i såväl stat, kommun och landsting som frivilligorganisationer.  
 
Begreppet hälsa är omfattande och beroende på vem som får frågan om vad hälsa är 
eller kan vara, kommer svaret att skifta. Hur människor i allmänhet svarar beror på hur 
de uppfattar hälsa och vilken betydelse begreppet hälsa har för dem (Nationalencyklo-
pedin, [NE], 2000). Om frågan ställs till forskare kommer begreppet att beskrivas 
utifrån dennes vetenskapstillhörighet, till exempel utifrån ett sociologiskt, medicinskt 
eller filosofiskt perspektiv.  
 
Studiecirkelverksamheten formades och utvecklades i början av 1900- talet av Oscar 
Olsson (Törnqvist, 1996). Hur en studiecirkelgrupp sett ut och bedrivits har skiftat 
genom åren, men dess form har varit densamma sedan grundandet för över 100 år sedan 
(Alsin & Andersson, 2003). Idag finns, näst intill, ingen begränsning för vad som kan 
läsas eller göras i en studiecirkel (Folkbildningsförbundet, 2005). Detta innebär att, 
nästan, vem som helst kan kontakta ett studieförbund och bilda en cirkelgrupp, utifrån 
ledarens/gruppens intresse. Att delta i en studiecirkel kan vara en möjlighet att få dela 
sitt intresse med andra och eller för att få delta i en gemenskap (Andersson, Laginder, 
Larsson & Sundgren, 1996).  
 
Min egen erfarenhet av studiecirkeldeltagande är från textila cirklar och från de cirklar 
mitt fackförbund anordnade om exempelvis lagar och avtal. Dessa fackliga cirklar 
deltog jag i under den tid jag var fackligt ombud för mina arbetskamrater, undersköter-
skorna på Mälarsjukhuset. Undersköterskearbetet har jag lång yrkeserfarenhet av, därav 
en del av mitt intresse för hälsa och livskvalitetsfrågor. Jag är också intresserad av hur 
människan själv kan bibehålla, stärka eller vidga sin hälsa. Detta grundar sig i min 
nyfikenhet om hur människor kan uppleva hälsa och upprätthålla livskvalitet trots att de 
fått utstå umbäranden som till exempel sjukdom och krig.  
 
När jag började studera pedagogik upptäckte jag att undersköterskearbetet hade varit 
lärande ur flera perspektiv. Undersköterskors yrkeskunskap kan beskrivas, som levande 
kunskap enligt Molander (1998). Detta kunnande kan beskrivas som en form av upp-
märksamhet, att synliggöra det vardagliga. En uppmärksamhet på hur patienter mår och 
reagerar på min handling eller ickehandling. Handling i undersköterskearbetet kan bestå 
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av att hjälpa patienter att åter lära eller att lära om, hur han/hon ska göra för att komma 
ur sängen eller kamma håret utifrån nya livsbetingelser och eller de handlings-
begränsningar som sjukdom eller skada kan innebära. Att få en patient/anhörig att lära 
om och eller tänka nytt är en ömsesidig anpassning där båda jag och patienten lär av 
varandra, vilket Larsson (1996) beskriver som ett ömsesidigt lärande i vardagligt arbete. 
Undersköterskearbetet är ett sjukvårdande och ett pedagogiskt arbete, en påverkan för 
och till patienten, men även anhöriga, i vårdarbetet.  
 
Mitt intresse för och de erfarenheter jag har om folkbildning och studiecirkelns 
möjligheter har väckts genom studier och projektarbeten på Mälardalens högskola 
(MdH). Studiecirkelformen har jag bland annat studerat utifrån en lärande, kommunika-
tiv och demokratisk aspekt (Alsin & Andersson, 2001; 2002). Kombinationen mellan 
begreppen hälsa, livskvalitet och studiecirkeln studerade jag då jag skrev C- uppsats i 
vårdvetenskap (Andersson, 2002). Cirkelformen och hälsa fortsatte jag att studera under 
utvärderingen av studiecirkeln Det goda livet (Alsin & Andersson, 2003).  

Problemområde 

Forskningsfrågan eller frågorna inför en studie har bland annat sin grund i behov av 
kunskap och forskarens nyfikenhet. Denna uppsats är en studie av studiecirkelns 
möjligheter och av cirkelns betydelse för deltagarnas lärande och hälsa. Oscar Olssons 
(Törnqvist, 1996) tanke om att ett deltagande i en studiecirkel ska vara lustfyllt och att 
ett cirkeldeltagande bygger på ett intresse för ämnet eller för gemenskapen (Andersson, 
m.fl., 1996) leder fram till en fundering: Kan självbildning genom ett cirkeldeltagande 
ha fler betydelser för den enskilde deltagaren än detta? Är det möjligt att använda 
studiecirkeln för att bidra till ett lärande och en medvetenhet hos deltagaren så att 
dennes tankar och handlingar kan förändras, för att kunna få, uppnå, bibehålla, stärka 
hälsan? 

Disposition 

Arbetets disposition följer utvecklingen av min nyfikenhet och fördjupning av mitt 
kunskapssökande. Först presenteras vad det är jag är intresserad av att få veta i studiens 
syfte och forskningsfrågor. Sedan följer teoretisk referensram där jag redovisar tidigare 
forskning och teorier som inspirerat mig och som ligger till grund för analysen. Hur jag 
har gått tillväga återfinns i metodavsnittet, därefter följer resultat och analys av 
resultatet. Diskussion är sista huvudrubriken, häri diskuterar jag bland annat varför 
studien fått den design den har, resultat, varför och hur jag använder vissa begrepp och 
min roll i studiens genomförande.  

2 SYFTE  

Syftet med studien är att:  
 
Belysa studiecirkeldeltagandets betydelse för individens lärande och hälsa.  
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FORSKNINGSFRÅGOR  

Övergripande fråga 

Kan ett studiecirkeldeltagande bidra till ett lärande för deltagarna så att de blir 
medvetna1 om olika hälsoaspekter och därigenom förändrar sitt vardagsbeteende? 

Delfrågor  

Med vilket/vilka motiv har deltagarna inträtt till cirkeln? 
Om och i så fall hur har lärandet skett under tiden i cirkeln? 
På vilket/vilka sätt kan vardagshandlingar förändras genom ett studiecirkeldeltagande?  

3 BAKGRUND 

Studiecirkelns ursprungstanke är folkbildning, enligt Oscar Olsson (Törnqvist, 1996) 
vilket betyder att bilda folket, inte för att få det bättre men att för att bli bättre, en 
självbildning som skulle vara lustfylld. Det viktiga var inte vad som lärdes utan hur och 
att deltagaren lärde sig i studiecirkelgruppen där kamratskap med ett jämlikt deltagande 
var huvudprinciperna. Studiecirkeln har blivit den mest spridda formen för folkbildning 
bland vuxna (Arvidson, 1996). Tidigare utgjorde folkbildningen en del i olika folk-
rörelsers program för att åstadkomma en förändring i samhället. Idag, menar författaren, 
vänder sig bildningsverksamheten till individen och dennes önskemål; kollektivet är 
viktigt men inte i samma utsträckning som tidigare. Folkbildningsverksamheten, där 
studiecirklar är en del, åtnjuter bidrag från staten och för att få tillgång till dem har 
ramar och mål satts upp för verksamheten men inte för verksamhetens innehåll. Folk-
bildning och därmed cirkelverksamheten måste, enligt Arvidson, ha en självständig 
ställning och handlingsfrihet gentemot bland annat stat, myndighet.  
 
Studiecirkeldeltagande var och är ett led i självbildningsarbetet (Törnqvist, 1996), ett 
bildningsarbete som innebär ett lärande i vardagen tillsammans med andra (Larsson, 
1996; Sundgren, 1997; Tengström, 1987). Denna lustfyllda självbildning, ett vardags-
lärande bör enligt Oscar Olsson (Törnqvist, 1996) innebära att folket ska bli bättre. Att 
bli bättre kan innebära att lära sig något om eller av sig själv och andra i ett samtal eller 
genom att läsa ett cirkelmaterial.  

                                                 
1 Vardagslärandet (Larsson, 1996) utgår ifrån att vi tänker och att vi medvetet och eller omedvetet sorterar 
och tolkar intryck, vårt medvetande är inte annat än dess innehåll. Att vara medveten om sin medvetenhet 
kanske kan innebära att handlingar utförs på annat sätt än tidigare efter ett cirkeldeltagande. Att handla är 
att reflektera över sin egen roll i handlingen (Hartman, 1998).  
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Ett exempel på den ovannämnda självbildningen och en beskrivning av studiecirkelns 
användbarhet är de studiecirkelsatsningar som Landstinget Sörmland har bedrivit (Alsin 
& Andersson 2002; 2003). Denna studiecirkelsatsning som inte är helt oproblematisk 
eller självklar, då landstinget dels är en bidragsgivare till folkbildningsverksamheten, 
dels eftersom cirkelverksamhet ska bedrivas utifrån deltagarnas behov och intressen. 
Studiecirkeln Vårdens svåra val (Alsin & Andersson, 2002) var tänkt att bli och 
fungerade som en mötesplats för en dialog mellan befolkningen och företrädare för 
landstinget, en möjlighet för cirkeldeltagarna att vara med och åstadkomma en 
förändring i samhället, landstinget. Denna cirkelsatsning slog väl ut och deltagarna 
önskade en fortsättning med andra studiecirklar, men med annat innehåll (Landstinget 
Sörmland, 2000). Önskningen uppfylldes med det nya studiecirkelmaterialet Det goda 
livet. Denna studiecirkel har följaktligen uppstått ur folkets intresse, en grundtanke med 
cirkeln enligt Oscar Olsson (Törnqvist, 1996) och som tagits tillvara av landstinget och 
länsbildningsförbundet. Studiecirkeln Det goda livet erbjöds till alla, det var fritt och 
frivilligt att delta vilket även det är en grundtanke med studiecirkeln, såsom Oscar 
Olsson formade den i början på förra seklet.  
 
Uppsatsen kan ses som en fördjupning av resultatet från Alsin och Andersson (2003). 
Detta har fått till följd att det förekommer flera hänvisningar till rapporten i uppsatsen, 
men de data och de resonemang som finns i uppsatsen är mina liksom texten i sin 
helhet.  

4 TEORETISK REFERENSRAM 

Under denna rubrik beskrivs teorier och perspektiv som jag funnit vara relevanta för 
min uppsats och för mina huvudbegrepp lärande och hälsa. Den teoretiska referens-
ramen inleds med en beskrivning av människan som en social och kulturell varelse. 
Sedan ges en bild av hur man i samhället har sett och ser på begreppet hälsa. Därefter 
följer tidigare forskning rörande hälsa, fritid, livskvalitet och studiecirkeln. Studiecirkel-
formen beskrivs under rubriken studiecirkelkulturen. Därefter följer en redogörelse om 
begreppen lärande och hälsa. Den teoretiska referensramen avslutas med en samman-
fattning av de delar från teoriramen som jag funnit vara centrala för min uppsats.  

MÄNNISKAN EN SOCIALT RESPONSIV VARELSE  

Asplund (1987) menar människan är en social responsiv "varelse som lever upp i 
närvaro av andra" (s.12). Begreppet ”social responisivitet” består av två ord, där social 
kan översättas med samhällelighet eller sällskaplighet och responsivitet med svar eller 
gensvar. Responsivitet är en förbindelse mellan stimuli och respons som i någon mån, 
menar Asplund, är mångtydig och oviss. En förutsättning för social responsivitet är 
språket eftersom personer som förhåller sig socialt responsiva till varandra kommuni-
cerar. Social responsivitet handlar om människans sällskaplighet och benägenhet att 
svara på de frågor som ställs till henne och den kännetecknas också av regelbrott och 
improvisation. Att vara en social responsiv varelse innebär också att vara asocial och 
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responslös och med det menar Asplund att så fort människan vänder sig till någon med 
ett svar, så vänder hon sig bort från någonting annat.  
 
Vår sociala responsivitet utvecklar vår individualitet (Asplund, 1987). Detta sker genom 
att vi själva begränsar vår responsbenägenhet; vi kan inte respondera på ”allt”. Om det 
finns givna restriktioner på hur vi ska respondera spelar vi en roll, men om vi själv-
påtaget har egna restriktioner har vi karaktär. Det kan också finnas kollektiva beteenden, 
där alla i gruppen beter sig lika och om någon icke gruppmedlem kommer in i gruppen 
beter sig denna människa snart lika som gruppen, utan att veta varför. Människan kan 
bli tillintetgjord om hennes respons på andra människors stimuli inte uppfattas som 
stimuli av dem hon responderar mot. Uteblir fysisk och social stimulans förhindrar det 
oss att vara socialt responsiva varelser, vilket vi är enligt Asplund. Den sociala 
responsiviteten är förutsättningen för vår normalitet.  
 
Social responsivitet är i princip bara ett sätt att svara på en annan människas närvaro 
eller existens, vilket inte behöver betyda att hon är medlem i en grupp. Enligt Asplunds 
(1987) definition består en grupp av ett större eller mindre antal personer, vilka har en 
gemensam historia och en gemensam framtid och som delar uppgifter och mål med 
varandra. En grupp har även utformat regler och normer för sin samvaro och sin 
verksamhet. Grupp är en nivå i det sociala beteendet. En annan nivå som är mer primitiv 
än gruppen, enligt Asplund, är den elementära gemenskapen. Den elementära 
gemenskapen kommer före gruppbildningen och består endast av social responisivet. 
Elementär gemenskap är social responsivitet utan något yttre syfte - ett självändamål. 
Asplund menar att det finns fler nivåer över elementär gemenskap och grupp, men att 
det är mellan individen och gruppen som livets elementära former utvecklar sig. Dessa 
elementära former omformas på gruppnivå och högre nivåer med hjälp av öppna eller 
dolda maktmedel. En grupp är någonting som formar, styr och begränsar en ursprunglig 
elementär social responsivitet. Gruppen övervakar och anger normer för den sociala 
responsivitet som är knuten till gruppen och dess gemensamma mål. En grupp är ett 
socialt faktum. Gruppen finns utanför människan och hennes medvetande samtidigt som 
den utgör ett tvång på henne. En grupp kan liknas vid en publik, den utgörs av 
människor som alla är utbytbara, publiken utgörs inte av konkreta personer. Människan 
är således dubbel till sin natur, dels en individ som lever konkret i sina omständigheter, 
dels en tom abstrakt socialitet, en samhällsvarelse.  

MÄNNISKAN EN KULTURVARELSE 

Människan är, enligt Allwood (2000), en kulturell varelse som anpassar sig till den 
omgivning hon befinner sig i. Människor växer upp i olika förhållanden både inom och 
mellan samhällen vilket gör att förståelsen av både omvärlden och dem själva när det 
gäller olika färdigheter kommer att skilja sig åt. Att växa upp i ett specifikt kulturellt 
sammanhang påverkar både människans självförståelse och förståelsen av verkligheten. 
Kultur "handlar om det förståelseinnehåll som används av en viss kategori människor" 
(Allwood, 2000, s. 40). Kultur är inte något enhetligt, något en gång för givet, det 
skiftar över tid. Flera kulturtraditioner finns tillgängliga för individen samtidigt, till 
exempel familjemedlem, eskilstunabo, sörmlänning, svensk och europé. De olika 
kulturtraditionerna är integrerade med varandra i olika grad, en synkretism i individen. 
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Kulturell förståelse rör hur individen uppfattar den större befolkningsgrupp som hon 
identifierar sig med och hennes förhållande till sin omvärld är i hög grad beroende på de 
förväntningar hon ställer på den. Förväntningar kan vara både positiva och negativa 
vilket kan innebära att en positiv förväntning inte motsvarar händelsen vilket ger 
individen en negativ bild av densamma, eller tvärt om, att en negativ förväntning gör att 
en händelse inte upplevs som negativ och händelsebilden för individen blir på detta sätt 
en positiv upplevelse.  
 
Enligt Allwood (2000) påverkar en grupp individen på flera olika sätt både vad det 
gäller hur hon behandlas av andra och hur hon ser på sig själv. Den självförståelse och 
självbild individen utvecklar är i hög grad beroende av de grupper som individen tillhör 
och identifierar sig med. Att tillhöra en grupp ställer krav på medlemmen att uppträda 
enligt de värderingar som är påbjudna i gruppen. Delaktighet i en kultur innebär att 
människan integrerar sig med den så att beteendet, vad som sägs och görs inte är 
konstigt eller avviker från den rådande kulturen "olika typer av kognitiva och sociala 
färdigheter utvecklas som en effekt av den träning medlemmarna i samhället erhåller i 
gruppen" (Allwood, 2000, s. 50).  

MÄNNISKAN, SAMHÄLLET OCH HÄLSA 

Hälsoupplysning och förebyggande hälsovård har enligt Qvarsell (1989) länge varit en 
samhällsangelägenhet, en självbevarelsedrift för staten. Enligt Olsson (1997) fanns 
statens styrka i starka jordbrukare, dugliga soldater och friska arbetare, samhällsnyttan 
stod i centrum. Även storleken på befolkningen var av betydelse för landets ekonomi, 
säkerhet och produktiva kraft. Detta ger en förklaring till den självbevarelsedrift 
Qvarsell menar finns då staten, som Olsson säger, tog ansvar för människornas hälsa, 
även om det största ansvaret lades på människorna själva.  

Historik 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som "ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller 
svaghet" (Qvarsell, 1989, s.94). Utifrån den definitionen har författaren gjort en 
tankeskiss om hur hälsan har definierats och hur hälsoupplysningen skett och bestått av 
genom historien. Qvarsell fann att hälsobegreppet är vagt om alls formulerat och att 
föreställningar om ett liv i hälsa är förbundet med tron på att det i naturen finns 
föreskrifter på hur människan ska leva sitt liv och att regler om hälsa ofta sammanfaller 
med allmänna moraliska föreskrifter. 
 
Genom historien har föreställningarna om hälsa varit ganska entydiga oavsett 
hänvisning; till Platon, antika filosofi, judisk tradition, 1500-, 1600-, 1700- talet där det 
senare inbegriper upplysningen, Napoleon och Linné eller till 1800- talet (Qvarsell, 
1989). Det som förenar dessa tidsepokers föreställningar om hälsa är hur människan 
strävat efter att leva med naturen, enligt naturen eller att bli botad av naturen och att 
hälsa ofta är sammankopplad med en morallära som knöts till en religion. Den judiska 
traditionen och den antika filosofin utgick från att människan levde i ett tillstånd av 
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fullständig harmoni med naturen och det gudomliga före syndafallet. Efter syndafallet 
stävar människan efter det jordiska lyckoriket där sjukdomar inte finns och där 
människan kan skörda utan att så. Under antiken trodde man att naturen botade 
människan från sjukdomar och att läkarens uppgift var att se till att den sjuke inte 
motarbetade det naturliga läkandet. Den antika medicinska traditionen angav att 
sjukdomar i stor utsträckning uppkom för att människor åt och drack för mycket men att 
även klimat, bostadsort och väderlek kunde påverka hälsotillståndet. Den sjuke hade, 
med detta synsätt, själv åsamkat sig sin sjukdom genom ett felaktigt och omoraliskt 
levnadssätt.  
 
Sätten att värna om folkets hälsa från statens sida har följt utvecklingen av medicinska 
kunskaper genom historien (Qvarsell, 1989). På 1500- talet värnade staten om 
människornas hälsa, genom att försöka hindra smittspridning och för att öka 
barnafödandet i syfte att få arbetskraft och goda soldater. Under 1700- talets senare del 
började det komma hälsoupplysningsböcker skrivna i syfte att hindra uppkomst av 
sjukdom, eftersom sjukdomar inte kunde botas. Kritik fanns mot kvinnors snörda liv, 
vilket hindrade kroppsfunktionerna och kritik fanns mot männens stillasittande i mörka 
och osunda studiekammare eller kontor vilka även de var av ondo för hälsan. Idealet var 
den tålmodige lantmannen. Under 1700- och 1800– talen var hälsan kopplad till det 
sköna, goda och dygden medan sjukdom uppkom av det onda, bristfälliga och det 
syndiga. I början av 1800- talet kom det ett häfte, troligen skriven för folket - menige 
man, där livsidealet utmärktes av måttlighet, stabilitet och lugn. För att bevara hälsan 
skulle människan förädla sin själ och förfina moralen. I detta häfte står det, enligt 
Qvarsell, att hälsans bevarande är en konst och att varje människa själv kan bestämma 
om hon är sjuk eller frisk bara hon skaffar sig de rätta kunskaperna. Under 1800- talet 
var den kroppsliga hälsan ett medel för att nå högre värden, en grund för harmonin 
mellan jaget och helheten, moralen och de fysiska lagarna. Detta gjorde människors 
hälsa till en angelägenhet för samhället. En människa i hälsa tog ansvar för sin 
omgivning och fullgjorde de uppgifter som förknippades med en nyttig medborgare.  
 
Olsson (1997) beskriver att även om staten hade ett ansvar för folkets hälsa så låg det 
största hälsoansvaret hos människorna själva. Staten ansåg att dåliga vanor; lathet, låg 
moral, misskötsel och okunnighet låg bakom befolkningens dåliga hälsa. Tankar om 
folkupplysning fanns; människorna skulle förbättra sin hälsa genom ökande kunskaper 
på så sätt skulle levnadsvillkoren förbättras och bemästrandet av sjukdomar ske. 
Arbetskraftens hälsa blev fortsatt uppmärksammad under 1800- talet då ett flertal 
upplysningsskrifter producerades kring hälsofrågor och en hygienisk rörelse startade. 
Medborgarna behövde fostras för att bli medvetna om samband mellan levnadsvanor, 
hälsa och samhällsekonomi. Rika anklagades för att fördärva sin hälsa genom lyx och 
ohälsosam vällevnad, folket skulle uppmanas att vara måttfulla och sparsamma för att få 
hälsan och samhällsekonomin att blomstra.  

Nutid 

Qvarsell (1989) menar att hälsoupplysning fortfarande är aktuellt och en viktig del i 
socialpolitiken eftersom sjuka människor kostar mycket pengar för samhället, i form av 
förlorad arbetstid och sjukvårdskostnader. Hälsoupplysning och förebyggande 
hälsovård kommer idag, menar Qvarsell, från olika vetenskaper, där man söker 
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begripliga sammanhang i tillvaron som förklarar sjukdom, vilket förr var religionens 
roll. Förr var sjukdom ett straff från Gud, idag någonting som stör den kroppsliga 
ordningen, vetenskaplig belagd kunskap om kroppen. Författaren ger exempel från 
1900- talets senare del då reklamslogans som; ”Ät 7-8 skivor bröd per dag” och ”Frukt 
är godis” var hälsokampanjer för att förbättra medborgarnas hälsa. Olsson (1997) menar 
att människors kroppar ofta hamnar i centrum inom folkhälsoområdet men det handlar 
"inte bara om att påverka människors levnadsvanor utan också om att skapa 
hälsosamma identiteter och medvetanden" (Olsson, 1997, s.23).  
 
Fortfarande har staten ett ansvar för folkets hälsa. I regeringens proposition 2002/03:35 
står det att folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen, en uthållig tillväxt, 
en god välfärd och ett ekologiskt hållbart Sverige. Det övergripande målet enligt Prop. 
2002/03:35 "skall vara att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen" (s.24). De elva målområden som regeringen föreslagit 
och som riksdagen fastställt är bland annat delaktighet och inflytande i samhället, 
ekonomisk och social trygghet, trygga och goda uppväxtvillkor, ökad hälsa i arbetslivet, 
sunda och säkra miljöer och produkter, en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 
Statens folkhälsoinstitut har ett särskilt ansvar för att samordna, stödja och följa upp 
gjorda myndighetsinsatser och för att nå det övergripande målet: hälsa för alla på lika 
villkor. Vidare framkommer det i Prop. 2002/03:35 att folkhälsofrågorna ska samordnas 
på alla nivåer i samhället och att staten, landstingen och kommunerna måste samverka 
för att kunna nå resultat. Detta innebär inte bara att folkhälsoperspektivet ska 
genomsyra samtliga områden i politiken utan även att såväl näringsliv som offentligt 
liv, folkrörelser och individerna själva ska göra insatser för att nå det föreskrivna målet. 
Hälsoproblem och sjukdomar beror enligt forskning på flera samverkande faktorer, ju 
tidigare insatser i orsakskedjan förebyggande insatser kan sättas in desto fler människor 
kan omfattas av insatsen och den förebyggande effekten blir större.  

TIDIGARE FORSKNING  

Under denna rubrik beskrivs tidigare forskning som rör studiecirkeln, hälsa och livs-
kvalitet.  

Studiecirkelns pedagogiska miljö 

Studiecirkelns pedagogiska miljö har Borgström, Gougoulakis och Höghielm (1998) 
studerat. Studiens syfte var att belysa den pedagogiska processen i studiecirkeln och 
försöka besvara frågorna vad, hur och varför deltagarna lär i cirklar. Det är en kvalitativ 
studie, genomförd med intervjuer av cirkeldeltagare vid starten av cirkeln och efter 
avslutad cirkel. Effekterna av att delta i cirkel befanns vara att få kunskap till nytta och 
nöje, en rikare fritid, sociala resurser och inte minst en personlig utveckling. Det 
framkom även indirekta effekter av deltagandet såsom insikt om vad man kan; vilket 
stärker självkänslan och gör att man vågar mer, vilket i sin tur kan betyda att man kan 
diskutera med andra människor i en grupp. Det mest framträdande i studien angående 
cirkeldeltagandet är den personliga utvecklingen, att tänkandet har väckts hos individen. 
Det handlar sällan om praktisk eller konkret användning av vad man lärt. Författarna 
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menar att det lärande som sker i cirkeln innebär en konstruktivistisk kunskapssyn, vilket 
betyder att kunskapen inte är absolut utan beroende av sitt sammanhang. Lärandet i 
cirkeln betraktas som empiristiskt, i den betydelsen att deltagarna själva studerar 
verkligheten med egen insamlad empiri som underlag för reflektion. De avslutar sin 
rapport med att konstatera att studiecirkeln som pedagogisk miljö har ett värde för ett 
kollektivt lärande och för människors livskvalitet.  

Fritid – kultur – rekreation - hälsa 

Norling (1999) har utvärderat hur fritid, kultur och rekreation påverkar äldres hälsa. 
Med äldre avses personer fyllda 65 år. Analysen från resultatet, som bygger på andra 
undersökningar och egna erfarenheter, har använts för att pröva områdets relevans och 
har även försökt knyta områdets forskningsresultat till WHO: s breda perspektiv. WHO 
har, enligt Norling, rekommenderat en rad åtgärder av betydelse, med betoning på före-
byggande, för äldres hälsa och livskvalitet. "Med hälsa avses den enskildes egen 
bedömning av sitt välbefinnande, en subjektiv helhetsbedömning som ofta kallas livs-
kvalitet och som innehåller ett psykiskt, ett fysiskt och ett socialt perspektiv" (Norling, 
1999, s.9). WHO: s riktlinjer om meningsfulla aktiviteter handlar i stor utsträckning om 
rekreation. Rekreation har det största förklaringsvärdet när det gäller skillnader i hälsa, 
där friluftsliv, trädgård, djur, kultur toppar listan över de aktiviteter som människor 
bedömt ha väsentligt värde för deras välbefinnande och hälsa. Grundbegreppet för 
rapporten är aktivitet; aktivitetsteorin handlar om att vår organism mår bra av allsidig 
psykisk, social och fysisk aktivitet medan livsstil handlar om vilka aktiviteter individen 
prioriterar. Det är problematiskt att beskriva effekter och när det gäller hälsa är det 
ibland svårt att avgöra vad som är effekt eller orsak. Norling talar om effektkedjor. Som 
exempel tar han att umgänge med djur påverkar sinnesstämningen och detta sätter igång 
en rad fysiologiska processer vilka påverkar den psykiska hälsan, ökar människans 
fysiska aktivitet vilket i sin tur kan ge psykosociala effekter som till exempel 
egenkontroll och frihet. Aktivitet i gemenskap som innefattar humor och glädje har även 
det goda effekter på äldres hälsa, sannolikt via förbättrad sinnesstämning. Rapporten 
avslutas med att ge exempel på effektiva åtgärder och program, val och prioriteringar 
som bör göras av aktiviteter och miljöer för att bibehålla eller förbättra äldres hälsa.  

Drömmen om det goda livet  

Fjellström (1990) har studerat matvanor och livskvalitet i ett framväxande industrisam-
hälle. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur kostvanor har förändrats i ett 
samhälle under de senaste hundra åren och att analysera värderingar som uppfattas som 
livskvalitet är relaterad till kosten. Studien är etnografisk där bland annat intervjuer, 
dokument från sågverket, skolan, affären och fotografier har studerats. Författaren har 
gjort en kulturanalys av det insamlade materialet och funnit att livsmönster, resursutbud 
och kulturell prägling har påverkat livskvaliteten och matvanorna i sågverkssamhället. 
Livskvalitet var för arbetarfamiljen i slutet av 1800- talet att kunna konsumera mer, 
kunna köpa mer mat som smakade fett och gott som var av bättre kvalitet än den som 
fanns tillgänglig i sågverksbolagets affär. För arbetarna, männen, var livskvalitet ett mål 
att nå genom att få mer fritid. Matvanorna var lika för alla i samhället, det var inga stora 
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skillnader i kosthållningen. Alla hade samma tillgång till eller brist på mat och alla hade 
samma möjlighet att laga mat och baka bröd.  
 
Det framkommer i Fjellström (1990) att både tradition och tillgång till livsmedel styr 
kosthållningen. Detta var mer tydligt i slutet av 1800- talet än vad det är idag då vi har 
en annan kultur, kunskap om och tillgång till matvaror för vår kosthållning. Författaren 
konstaterar att sågverksarbetarna eftersträvade en borgerlig matkultur med att öka in-
taget av fett och sockerrika välsmakande livsmedel. Men det var först ett par decennier 
in på 1900- talet som arbetarna kunde äta det som samhällets normer rekommenderade; 
mer protein, fett och energirika livsmedel. En antiklimax var att då började vetenskaps-
männen inse betydelsen av vitaminer och faran med socker i livsmedelskonsumtionen. 
Under andra delen av 1900- talet uppmärksammades, i det effektiva och rationella 
kunskapssamhället, folkkostens tendens till att bli alltför fettrik och fiberfattig. Allt det 
som sågverksarbetarna strävat efter och inspirerats av från samhällets sida visade sig 
vara en felsatsning. Drömmen om det goda livet var inte något gott ur hälsosynpunkt.  

Folkhälsa och pedagogik  

Olsson (1997) visar genom sin avhandling att folkhälsan är ett pedagogiskt projekt. Stöd 
för denna tes hämtar Olsson i ett av fem av WHO identifierade områden som särskilt 
betydande för hälsobefrämjande arbete. Det området är behovet av att utveckla 
personliga färdigheter som enligt WHO (citerade i Olsson, 1997, s.12) ska främjas 
genom information och undervisning som gör att människor kan fatta hälsosamma 
beslut. Olsson har genom att studera statliga utredningar analyserat hur hälso-
upplysning, folkuppfostran, människor, livsstilar och hälsovanor framträder i dessa 
texter. Den typ av levnadsvanor som finns under begreppet friskvård är i fokus, vilket 
innebär att Olsson studerar texternas förmåga att genom upplysning och uppfostran 
förmå människor att ändra sina vanor.  
 
Olsson (1997) menar att oavsett hur begreppet hälsa definieras så har han funnit att den 
pedagogiska processen betraktas som ett viktigt inslag i den hälsofrämjande verksam-
heten. Detta borde i sin tur, menar Olsson, innebära att hälsoarbete även är intressant för 
pedagogik som vetenskap. I avhandlingen framkommer det att i Statens offentliga 
utredningar (SOU) från 1937 har ett perspektivskifte skett angående folkhälsoinstitutets 
namn och huvudmannatillhörighet; från att ha tillhört medicinalstyrelsen kom den att 
tillhöra Socialdepartementet. Detta perspektivskifte skedde då synen på hälsofrågor 
skiftade från ett naturvetenskapligt och medicinskt synsätt till ett mer samhälls- och 
beteendevetenskapligt synsätt. Enligt Olsson framkommer det i SOU 1937:31 att hälso-
vårdspropaganda till befolkningen borde förbättras och öka i omfattning. Detta eftersom 
hälsoproblemen ansågs vara avhängiga de enskilda personernas förmåga och vilja till att 
ta ansvar för sig själv.  
 
Hälsoupplysning kan ske, menar Olsson (1997), genom sociala konstruktioner. Exempel 
på detta kan vara aktiviteter i primärvården både enskild och gruppverksamhet eller 
genom patientföreningar, politiska partier, studieförbund, skolan, hälsoorganisationer 
och hyresgästföreningar. Författaren tar ur SOU 1984:47 fram att när det finns en 
möjlighet att möta människor utanför vårdcentralen, kan det underlätta kontakt och 
diskussion om hälsofrågor. Hälsoupplysning, menar Olsson, handlar inte enbart om det 
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privata livet; det handlar också om att utveckla människors förmåga att medverka i ett 
förändringsarbete både socialt och politiskt. Hälsoupplysning ska, som Olsson i sin 
analys kommit fram till, inte uppfattas som en social kontroll utan grundinställningen är 
att "myndigheter har rätt och skyldighet att försöka påverka människors hälsovanor och 
att människor har rätt att få och behöver upplysning" (Olsson, 1997 s.119).  

Hälsa, demokrati och lärande i studiecirklar  

Alsin och Andersson (2002; 2003) har utvärderat Landstinget Sörmlands båda studie-
cirkelsatsningar Vårdens svåra val och Det goda livet. Med den första cirkelsatsningen 
Vårdens svåra val ville landstingets företrädare "åstadkomma en samsyn mellan 
medborgarnas uppfattningar om de beslut som landstinget tar gällande till exempel 
prioriteringar" (Alsin & Andersson, 2002, s.3). Detta skulle ske genom en dialog mellan 
cirkeldeltagare och landstingets företrädare, där cirkeln var mötesarenan för dialogen. 
Denna dialog bedrevs främst med dialogblad2, vilka utgjorde en direktkontakt med 
landstingets företrädare. Syftet med utvärderingen var att undersöka studiecirkelformens 
användbarhet till en utveckling av dialogen mellan medborgare och landstingspolitiker 
och om användandet av cirkelformen kan bidra till att stärka demokratin ur ett deltagar-
perspektiv. Enligt Alsin och Andersson (2002) var studiecirkeln till sin form demokra-
tisk, vilket innebär att deltagarna kunde diskutera och fördjupa sig i den framtida 
utformningen av sjukvården. Vad som framkom i utvärderingen var att studiecirkeln 
Vårdens svåra val var uppskattad av cirkeldeltagarna, de ansåg att det var betydelsefullt 
att få sin röst hörd i landstinget. Det framkom också att deltagarna blev delaktiga i den 
demokratiska processen genom användandet av dialogbladen, vilket dock inte 
deltagarna uppfattade. Deltagarna saknade en tydlig återkoppling från landstingets 
företrädare till dem och på deras inskickade förslag. Ett av många inkomna förslag var, 
från flera cirkelgrupper, en önskan om en ny cirkel rörande hälsa, vilket hörsammades 
och resulterade i studiecirkeln Det goda livet. 
 
Utvärderingen av den andra studiecirkelsatsningen Det goda livet (Alsin & Andersson, 
2003) rör individens hälsa. Studiecirkelmaterialet innehåller, enligt författarna, en 
översikt av olika faktorer som påverkar hälsan. Utöver att cirkeln skulle vara informe-
rande om hälsofaktorer önskade företrädare för landstinget en dialog med deltagarna. En 
dialog som enligt utvärderingen inte var lika omfattande i denna som i den ovan 
beskrivna cirkeln. Det övergripande syftet med utvärderingen var att utifrån deltagarnas 
erfarenheter belysa och värdera landstingets cirkelsatsningar ur ett demokrati- och 
hälsoperspektiv, med betoning på det senare. I utvärderingen framkommer det att ett 
cirkeldeltagande i sig kan vara hälsobefrämjande, oavsett cirkelämne. Detta då del-
tagarna själva har valt en aktivitet som möjliggör olika handlingar för dem. I resultatet 
framkommer också att cirkelmaterialets utformning hade betydelse för deltagarnas 
upplevelse av studiecirkeln, både för hur den utvecklades och för hur deltagarna var 
delaktiga i den demokratiska processen genom inskickandet av dialogblad.  

                                                 
2 På de i cirkelmaterialet bifogade Dialogbladen kunde cirkeldeltagarna skriva ned till exempel 
kommentarer, önskemål om de i cirkelmaterialet ställda frågorna. Dialogbladet sändes direkt till 
landstingsfullmäktige.  
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Utvärderingen visar också att studiecirkelformen har en formbar ram, ingen cirkel är 
den andra lik. Detta beror i sin tur på att det är olika deltagare i cirklarna, alla har sina 
erfarenheter, förväntningar och motiv för sitt cirkeldeltagande. Alsin och Andersson 
(2003) fann fem olika ramar vilka alla, i större eller mindre omfattning, innehåller fyra 
centrala och karakteristiska delar till studiecirkelformen. Dessa karakteristika är bland 
annat intresset, kunskap relaterad till vardagen och cirkeldiskussionerna, vilka samman-
taget kan leda till ett förändrat medvetande för deltagaren. De beskrivna ramarna 
innehåller på olika sätt studiecirkelns ursprungliga grundtanke och dess lärprocess för 
deltagarnas självbildning.  
 
Enligt Alsin och Andersson (2003) löper det en röd tråd genom cirkelramarnas 
karakteristika bestående av närhet och distans, som uppstår genom att cirkeldeltagarna 
möts. Att kunna distansera sig från den egna vardagen innebär ett närmande till den, 
vilket bidrar till att den egna vardagen blir synlig. Enligt vad som framkommer i 
utvärderingen har dessa möten i och om deltagarnas vardag betytt något för flera av 
dem, sett ur ett hälsoperspektiv.  

STUDIECIRKELKULTUREN  

I NE (2000) står det att ordet kultur kommer av det latinska ordet ”cultura” vilket 
betyder bearbetning, odling eller bildning. Begreppet vidgades under senare delen av 
1600- talet från att ha gällt individen, hennes själsodling eller odling av intellektet, till 
att gälla hela grupper, en historisk utveckling av ett folks tilltagande kultur. Kultur 
ansågs som en livsyttring som föds, utvecklas, fulländas och dör inom nationer, folk och 
samhällsgrupper. Begreppet beskrivs också som den komplicerade helhet som 
innehåller erfarenhet, tro, moralbegrepp, seder och alla övriga vanor en människa har 
förvärvat som samhällsmedlem. Allwood (2000) uttrycker det som det förståelseinne-
håll som används av en viss kategori människor och som skiftar över tid.  
 
Samhälle är mönster av sociala relationer som bildar stabila och mer eller mindre 
kontinuerliga former för samliv (Pilhammar Andersson, 1996). Samhället har komplexa 
former för mänskligt samliv som består av en yttre verklighet vilken motsvaras av en 
inre föreställningsvärld hos dem som lever och bor i samhället. Till dessa komplexa 
världar hör skilda idévärldar, så kallade sub- eller delkulturer, vilka finns i alla kulturer 
enligt NE (2000). Inom kulturantropologin definieras delkultur som innehållande 
exempelvis klass och kön, vilka i sin tur innehar subkulturer. Subkultur har i svenskt 
språkbruk en starkare anstrykning av avvikelse eller opposition i förhållande till 
samhällets rådande kultur. En subkultur kan till exempel vara ungdoms- eller 
studiecirkelkultur. Inom varje samhälle eller subkultur skapas regler för ett accepterat 
beteende, vad och hur saker får göras och vad som betraktas som rätt eller fel. Kultur är 
summan av alla begrepp, värderingar, normer och föreställningar som medlemmarna 
erkänner till sina, i sin värld. Tradition har nära samband med begreppet kultur; kulturen 
förmedlas ofta genom traditioner. Det som kännetecknar tradition är enligt Rolf 
(refererad i Pilhammar Andersson, 1996) innehållet – mönster för att tänka och handla, 
processen – regler som identifierar mönster, som exempel talar om vem läraren är och 
resultatet – mönstren överförs från en traditionsbärare till en annan som upptagits i 
traditionen.  
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Studiecirkeln är en bildningstradition som erbjuder möjligheter att studera det som 
känns viktigt eller roligt för den enskilde individen. Influerad av Key när det gäller 
estetikens betydelse och av den filosofi som Larsson utvecklat drog Oscar Olsson upp 
riktlinjerna för denna självbildningsverksamhet (Gustavsson, 1991; Törnqvist, 1996). 
Formen för denna folkbildning är kamratgruppen, där samtalet är det viktigaste. 
Studiecirkeln bygger på värderingen att alla är varandras jämlikar och det viktiga är inte 
vad som lärs, utan att och hur deltagaren har tillägnat sig kunskap. Alla ska beredas 
möjlighet att delta i cirkeln, där bildningen bygger på en fri process där deltagarna 
själva söker sig fram utifrån sina förutsättningar och sin livsvärld. Självbildning är 
enligt Oscar Olsson (refererad i Törnqvist, 1996) att bilda sig själv, vilket bör vara 
lustfyllt och stimulera till fortsatt bildningsarbete. Denna bildning, menade Oscar 
Olsson (Gustavsson, 1991), skulle utmynna i handling och för att komma till detta 
kunskapshandlande måste en pendling ske mellan två moment. Pendlingen skall ske 
mellan det subjektiva vardagliga - den egna erfarenheten och det objektiva - från en 
själv avlägsna. Kunskap blir på så sätt en alltjämt pågående process som bland annat är 
både självbildande och kunskapsgenererande. Ur ett individuellt perspektiv blir då 
bildningsarbetet ett livslångt lärande, ett självbildningsarbete som aldrig avstannar.  
 
Ett studiecirkeldeltagande bygger på ett intresse; för ämnet, för en social gemenskap 
(Andersson m.fl., 1996) eller för att utveckla sig själv, vidga sina horisonter (Sundgren, 
1997). Vad som lärs i cirkeln inhämtas både från materialet och från varje deltagares 
erfarenhet, en kunskap från deras skilda livsvärldar. Detta är enligt Sundgren ett 
kommunikativt lärande i en gemenskap. Sundgren menar att cirkeln är dubbel i sin 
karaktär, den bygger på sampel genom ömsesidighet men även på distans och social 
korrekthet. Vidare menar författaren att samtalen i cirkeln är grundade på övertygelse 
men även ren konversation; deltagarna är oförställda men spelar också roller. Genom ett 
studiecirkeldeltagande utvecklas en självständighet, en autonomi, inom ramen för 
cirkelns sociala gemenskap. Denna autonomi består bland annat i att uttrycka sig 
förståeligt och socialt accepterat i en diskussion.  

LÄRANDE 

Inom pedagogisk forskning finns olika begrepp som åskådliggör lärandet utifrån skilda 
perspektiv. Min intention är att skildra en lärande- och kunskapssyn som har sin grund i 
Oscar Olssons studiecirkel och dess specifika ideologi som karaktäriserar en lärprocess.  

Livsvärld och lärande  

Ett begrepp som förenar studiecirkelns lärande med detta sätt att se på lärande och 
kunskap är livsvärlden. Livsvärld är ett fenomenologiskt begrepp och utgörs av den 
konkreta verkligheten vi lever i och förhåller oss till (Bengtsson, 1999). Verkligheten är 
något som vi är oskiljaktiga från och som vi delar med andra, vilka vi kan ha ett 
kommunikativt förhållande till. Livsvärlden är en social värld, enligt Bengtsson, där 
föremål skapas av människor, likväl som mänsklig organisering av livet överförs från 
människa till människa. De föremål eller fenomen som skapas är omgivna av andra 
föremål vilka i sin tur hänvisar till andra föremål utanför den aktuella omgivningen. 
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Dessa föremål eller fenomen i livsvärlden tas ofta för givna och detta för givet tagna 
kan studeras som en ren medvetandevärld utifrån hur den faktiska världen är samman-
satt. Livsvärlden är en komplicerad och en komplex verklighet med en rikedom av 
skilda egenskaper (Bengtsson, 1999). Enligt Lindgren (1994) innefattar livsvärlden, 
utifrån ett fenomenologiskt synsätt, den värld vi ej behöver reflektera över i det dagliga 
livet och som Hartman (1998) menar finns osynlig bakom människans beteende. 
Beteendet kan ses som ett resultat av att reflektera över sin egen roll i handlingen. Livs-
världen är enligt Molander (1998) och Tengström (1987) den värld som individen lever 
i och den har en social, geografisk samt historisk betydelse. Livsvärlden är betydelse-
full; den är en förutsättning för lärandet och kunskapsutveckling. Livsvärldsbegreppet 
ses i denna studie utifrån ett fenomenologiskt perspektiv (Bengtsson, 1999). 

Livslångt lärande  

Var dag innebär ett lärande, vilket sker utifrån den vardagskunskap som människan 
tillägnar sig genom att delta i livet (Tengström, 1987). Kunskap är något vi förvärvar i 
någon informationsmiljö till exempel i skolan, köket, fotbollslaget eller i studiecirkeln. 
Den vardagskunskap som Tengström syftar på är den som bygger på egen erfarenhet 
och tradition vilken i sin tur bygger på andras erfarenheter. Vår vardagskunskap skiljer 
sig även åt beroende på vilka miljöer vi lever i, vår livsvärld. Den vardagskunskap som 
Tengström definierar innefattar både praktiska färdigheter och de insikter vi erhållit 
vilka tillsammans bär upp den grundläggande orienteringen i vår tillvaro. Enligt 
författaren växer vardagskunskapen genom ett vidgande av erfarenheter; vidgandet sker 
genom att den egenupplevda livsvärldserfarenheten delges andra och de samlade 
erfarenheterna utgör då en gemensam livsvärldsuppfattning.  
 
Ett annat sätt att se på vardagslärande är att utgå ifrån att vi inte kan låta bli att tänka 
och att vårt medvetande inte är annat än dess innehåll. Enligt Larsson (1996; 1997) är 
det vad vi gör när de intryck som vi utsätts för ordnas upp i sinnena genom att tolka 
dem som vår omvärld. Många av dessa tolkningar sker automatiskt utan någon som 
helst reflektion över att de är tolkningar. När tolkningen omvandlats till kunskap, fort-
sätter processen och när den ”gamla” kunskapen revideras har kunskapen utvecklats till 
att man har lärt sig något. Det är där vår kunskap finns (Larsson, 1997). En del i det 
livslånga lärandet är ett lärande som likt en process fyller hela livsspannet från vaggan 
till graven. En annan del i det livslånga lärandet är det livsvida, att lärandet omfattar 
livet i dess fulla vidd. Det livsvida lärandet omfattar förmågan att lära i handling och att 
sätta kunskapen i ett sammanhang. Det tillsammans med den sinnliga förmågan att 
uppleva nyanser ökar möjligheterna till ett livslångt lärande. En förutsättning för ett 
livslångt och livsvitt lärande är att vi fortsätter att lära av och i livet och att vår livsvärld 
medger det.  
 
Mer eller mindre omedvetet tolkar vi det vi läser, ser och upplever i vår omgivning, 
vilket påverkar vår tolkning av de intryck vi utsätts för. Denna process sker ständigt i 
vardagen och utgör vardagslärandet som utifrån varje individs livsvärld kan tolkas 
olika. För att kunna tolka det som sker på ett nytt/annorlunda sätt behöver man lära sig, 
det vill säga utveckla nya kunskaper som gör det nya möjligt. De nya kunskaper man då 
erhåller kan skapa grund för en intresseutveckling och ett bättre självförtroende hos 
individen. För att ett lärande ska kunna ske bör tolkningarna, enligt Larsson (1996; 
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1997), utmanas och kunskapen vara autentisk och relevant. Om de tolkningar som redan 
finns ska kunna förändras bör det finnas en dynamik mellan utmaningarna. I en studie-
cirkel handlar det om att starta en process där alla känner sig fria att delge varandra sina 
skilda erfarenheter. Autenciteten i lärandet handlar om att vara eller bli genuint 
intresserad av ämnet som ska läras och om kunskapen sätts in i ett sammanhang är det 
lättare att förstå relevansen med kunskapen. Enligt Larsson (1996; 1997) är folkbild-
ningen gynnad då den är flexibel till sitt innehåll och sällan betydelselös i samhället. Att 
lyssna, förstå och respektera varandras olikheter i tolkningar av de skilda frågor som 
diskuteras i cirkeln, kan förändra det egna vardagstänkandet till ett förändrat vardags-
handlande vilket ger ett vardagslärande som kan förändra samhället.  
 
Det finns ett behov av lärande i samhället, för och i förändring av det, vilket betyder att 
studiecirkeln definitivt fyller en plats. Arvidson (1995) beskriver det som att fakta och 
kunskaper i dag är för flyktiga. Utifrån det perspektivet måste det finnas en form av 
lärande som vi har med oss hela livet. En livsform som måste kunna odlas med hjälp av 
samhället som då måste vara så utformad att möjligheter till att lära sig under hela livet 
finns. Ett livslångt lärande är således inte en renodlad utbildning, utan ska ses som en 
samhällsföreteelse av vidare innebörd, vilket påminner om Larssons (1997) livsvida 
lärande. Kunskap är inte något som endast förmedlas i en institutionell värld utan det 
sker i många deltagande miljöer under vägen genom livets olika delar. Det handlar om 
att öppna sinnena och pröva sin förmåga i samspel med andra människor, vilket sker i 
cirkeln (Sundgren, 1997). Tillsammans formar vi vår livsvärld och livsvärlden formar 
oss (Bengtsson, 1999).  
 
Utveckling och lärande innebär inte, menar Svensson (1996), att bara lära om och lära 
nytt. Av tradition hör utveckling och lärande ihop vad gäller lärande i utbildning och 
arbete, men lärandet fortsätter sedan utanför arbetstiden, efter skolan och utbildningen, 
men att detta fyller hela vårt liv är inte självklart för alla. Ett livslångt lärande handlar 
om en anpassning och tillfredsställelse av behov i form av kontinuitet och helhet. Det 
egna lärandet är därmed förenat med ett beroende av och samverkan med andra i arbete. 
Livsvärlden är påverkad av den egna tanken, engagemanget och de erfarenheter som 
utgör grunden för en självstyrning och är förutsättningen för reflektion och kritiskt 
tänkande. En sådan form av självstyrning är näst intill identisk med folkbildningens 
ideal och demokratisyn.  
 
Ett lärande i arbete, som Svensson (1996) förordar, kan jämföras med vad Molander 
(1998) menar med att endast kunskap som är i bruk är kunskap, vilket i sin tur på många 
sätt liknar den kunskapsuppfattning som Oscar Olsson förespråkade. Molander menar 
att man ska lita på sin kunskap och känna dess gränser. Gränserna för kunskapen är det 
egna självförtroendet som hindrar mig att låta andra ta del av ”min” kunskap och mig att 
ta till mig ny kunskap från andras handlingar. För att komma förbi det hindret och nå ett 
första steg till kunskap krävs en process. Processen innebär att verkligheten problemati-
seras genom att andras handlingar kan ge både frågor och svar. Frågorna i denna 
process formuleras utifrån den egna bakgrunden och förankringen i den värld man lever, 
livsvärlden. Förståelsen av vår omvärld hänger ihop med den kunskap vi har, vilket i sin 
tur kräver en förförståelse. Detta visar att kunskapen inte har någon början eller slut, den 
pågår hela tiden då kunnandet är en form av uppmärksamhet. Vår livsvärld utmärks 
enligt Molander av att den inte uppmärksammas. Det självklara märks inte och det som 
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inte uppmärksammas blir ingen kunskap, eftersom kunskap och uppmärksamhet är 
knutna till varandra. Blir vi skickliga utövare av våra livsvärldshandlingar, genom rutin 
och tradition, ökar vår säkerhet i handlandet. Därmed utökas vår frihet genom att vi 
varierar vårt handlingsmönster och det i sin tur gör att de misstag vi gör kan lära oss 
något. Det är när kunskapen sätts in i ett livssammanhang som intresset väcks och 
resultatet av den mänskliga strävan ges innebörd genom kunskapen. Molander har tre 
perspektiv på kunskap; - kompetens, vilket innebär teoretisk kunskap hämtad från 
läroböcker, - bondförnuft, förmågan att få rätt saker gjorda vid rätt tid samt – pågående 
berättelse, personlig överföring av kunskap som sker hela tiden i en oavslutad 
berättelseform. Kunskap i handling, som författaren talar om, handlar om förmågan att 
lära. Det handlar också om skapande och upprätthållande av autenticitet mellan egen 
uppfattning och andras beskrivning och bedömning samt bra ledning-i-verkligheten. Det 
är i växelverkan mellan del-helhet, närhet-distans, kritik-tillit och handling-reflektion 
som spänningsfält finns och det är en grund för inlärning och kan generera 
kunskapsväxt. Till dessa spänningsfält behövs det mellanrum, tid för reflektion, och det 
är där som ny kunskap kan uppstå (Molander, 1998). Kunskap öppnar världen och ger 
en väg mot ny kunskap tillsammans med andras kunskap i kommunikation.  

Anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande  

Möjligheten till lärande och utveckling för individen i arbetslivet belyser Ellström 
(1992) med en skissartad teoretisk referensram. Författaren menar att möjligheten att 
kunna lära i arbetslivet är komplext och beror på flera olika komponenter. Bland annat 
beror det på vilket perspektiv arbetsorganisationen har på mänskligt handlande och 
lärande och hur organisationen ser på individens möjlighet att lära i arbetet, anpass-
ningsinriktat eller utvecklingsinriktat. Anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat 
lärande är två nivåer av lärande, där anpassningsinriktat lärande är den lägre ordningens 
lärande. Detta lärande utgår ifrån givna uppgifter, mål och förutsättningar, individen lär 
sig vad som ska göras utan att ifrågasätta eller försöka förändra uppgiften, målet eller 
förutsättningarna. Ett utvecklingsinriktat lärande, den högre ordningens lärande, innebär 
att individen själv tar ansvar för att identifiera uppgiften, dess mål och förutsättningar. 
Ett utvecklingsinriktat lärande förutsätter att individen överskrider det givna handlings-
utrymmet i verksamheten. Enligt Ellström finns det två aspekter på individens möjlighet 
att genom egna handlingar kontrollera, styra eller påverka omgivningen och därmed 
förverkliga sina mål. Det är dels förmågan att omsätta handlingsplaner i konkret hand-
ling, dels förmåga att påverka konsekvenserna eller utfallet av handlandet. Författaren 
menar att i dessa kontrollaspekter går det att skilja ut individens objektiva, faktiska, och 
subjektiva, upplevda, möjligheter till egenkontroll. Enligt Ellström är individens möjlig-
het till egenkontroll, att kunna påverka sin omgivning av grundläggande betydelse för 
personlig utveckling, välbefinnande och hälsa.  
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HÄLSA  

Enligt NE (2000) är hälsa ett tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner, 
såväl tillfälliga som permanenta. WHO: s definition av hälsa inrymmer såväl både 
människans fysiska, psykiska som hennes sociala tillstånd och välbefinnande. Genom 
WHO: s definition syns hälsans koppling till olika vetenskaper, vilka alla definierar 
hälsa utifrån sitt perspektiv. Att avgränsa begreppet hälsa teoretiskt har i alla tider varit 
svårt och kan spåras så långt tillbaka i tiden som ordet hälsa finns skriftligt belagt 
(Isacsson i NE, 2000). 
 
Det är många forskare från skilda vetenskaper som har försökt förstå och beskriva 
begreppet hälsa till exempel utifrån psykologi, antropologi, sociologi men även medicin 
och biologi. Föreställningen om hälsa har för människan alltid varit nära förknippad 
med samhällets och tidens moraliska, religiösa och sociala idéer och haft en filosofisk 
eller utopisk karaktär (Qvarsell, 1989). Oavsett hur begreppet hälsa beskrivs så berättar 
det inte hur människan mår (Kallenberg & Larsson, 2000). Den hälsa som studien 
fokuserar på är individens subjektivt upplevda hälsa. Hälsa ur ett medicinskt perspektiv 
lämnas utanför denna studie. Medicinsk hälsa är objektiv, vilket till exempel rör 
kroppens mätbara behov av fetter, syre, proteiner för att upprätthålla ett normalt liv (NE, 
2000). Hur några forskare beskriver hälsa och vad begreppet inrymmer och eller innebär 
för människan, redogörs för här. Den sist presenterade synen på hälsa (Nordenfelt, 
1995) är den hälsodefinition jag använder som ett analysredskap.  

Sociologiskt hälsoperspektiv 

Antonovsky (1987/1991) ser hälsa som en känsla av sammanhang, vilket han benämner 
med begreppet KASAM. Antonovsky menar att de påfrestningar människan utsätts för 
måste hon lära sig att hantera och att kunna hantera olika situationer är beroende av 
människans förmåga att skapa sammanhang i sin tillvaro. Känsla av sammanhang, 
KASAM, innefattar tre centrala komponenter; begriplighet, hanterbarhet och menings-
fullhet. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre 
stimuli som förnuftsmässigt gripbara, det vill säga hur hon kan hantera information av 
olika slag och sina upplevelser. Allt går inte att förutse, men överraskningar måste 
kunna gå att ordna och förklara, oavsett vad överraskningen rör till exempel bingovinst, 
sorg eller naturkatastrof. Hanterbarhet rör vilken grad av resurser som står till indivi-
dens förfogande. Resurser, exempelvis maken, vänner, Gud, läkaren, är de med vars 
hjälp individen kan möta de krav av stimuli som hon hela tiden utsätts för så att hon inte 
upplever sig som offer för omständigheterna utan kan reda ut och klara sig genom olika 
påfrestningar och olyckliga händelser i livet. Meningsfullhet innefattar vikten av att vara 
delaktig, inte bara intellektuellt utan även känslomässigt. Det handlar om att individen 
känner att livet har en känslomässig innebörd och att livet är värt att investera energi i, 
utmaningar är välkomna och ses inte som bördor. Att se det meningsfulla i tillvaron, 
både intellektuellt och känslomässigt, är ibland enkelt, ibland en konst. 
 
Hälsa som KASAM är en genomgripande, varaktig men dynamisk tillit till att den egna 
inre och yttre världen är förutsägbar och begriplig, och att saker och ting som är värda 
att investera energi i, kommer att gå så bra som individen rimligen kan tänka sig, med 
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hjälp av sina resurser. Sammanhanget består i att människan måste kunna förstå och 
försöka begripa vad som händer både i samhället och i henne. Har människan detta; 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet; upplevs hälsa som en känsla av samman-
hang. 

Vårdvetenskapligt hälsoperspektiv  

Hälsan är ett äventyr, utan början och utan slut, och den är något ursprungligt, naturligt 
hos människan (Eriksson, 1989). Hälsan ska ses i ett helhetssammanhang, en helhet som 
innefattar sundhet, friskhet samt välbefinnande och hela livet. Enligt Eriksson har hälso-
begreppet två aspekter; den subjektiva, individens egen medvetenhet om sin hälsa och 
den objektiva, den påvisbara hälsan. Hälsan är en tillblivelseprocess mellan varandet 
och icke-varandet, en rörelse mellan motsatser vilket innebär att hälsan är en rörelse 
vars kontraster skiftar från dag till dag. Känslan av välbefinnande/illabefinnande och 
förekomst/frånvaro av dysfunktionella yttringar av verklig eller upplevd hälsa skiftar för 
varje individ och i varje kultur, vilket tydliggörs med hälsokorset (Eriksson, 1995b, 
s.48). Hälsokorsets lodräta motpoler är en känsla av välbefinnande respektive 
illabefinnande, den vågräta linjens motpoler är tecken på hälsa respektive ohälsa. Det 
Eriksson menar; är att hälsan har lagar och att dessa kan sammanfattas i tre premisser 
vilka är rörelse, integration och relativitet. Den första premissen: att hälsan är en rörelse 
innebär en rörelse mellan potential – aktual3, mellan tid – rum och att rörelsen är 
beroende av livskraften, vitaliteten i individens kropp, själ och ande. Den andra 
premissen, en övergripande premiss till de andra premisserna, är att hälsan är en 
integration. I integrationen ingår antagandet att människan är en helhet i vilka olika 
element, inriktningar, ingår och att den kan ske på olika nivåer. Inte heller integrationen 
är konstant utan skiftar mellan integration och desintegration. Den tredje premissen: att 
hälsan är relativ, innebär att hälsa inte är detsamma för varje individ. Med det menar 
Eriksson att hälsan bland annat är individrelaterad, relativ till tid och rum, mellan kultur 
och samhälle, kunskapsrelativ, relativ till sin begreppsinnebörd och relativ till sin 
användning. Nordenfelt (1991; 1995) beskriver en liknade syn på hälsa. Eriksson ser att 
hälsan blir en del av individens upplevelser och livssituationen som helhet. Hälsan har 
ingen betydelse om inte livet har mening. Hälsan är en multidimensionell helhet där 
möjligheterna till hälsa finns i människan själv och det svåra ligger i att vara hälsa. Det 
är därför, menar Eriksson, att hälsan måste förstås som mer än hälsa; som livet självt.  
 
Eriksson (1995a) visar ett tredje perspektiv på hälsobegreppet - utöver det biologiska-
statiska och det holistiska - det ontologiska, vilket utgår ifrån "hälsa som ett görande, ett 
varande och ett vardande mot en djupare enhet" (a.a. s.11). Dessa dimensioner; 
görandet, varandet och vardandet, utesluter inte varandra utan är snarare komplementära 
till varandra. Modellen visar att människan har resurser och att om det finns en med-
vetenhet om dessa ökar hennes handlingsförmåga, vilket i sin tur ger möjlighet att 
bevara eller främja hälsan. Hälsa som görande kännetecknas av att hälsan kopplas sam-
man med beteenden för att undvika sjukdom. Att sträva efter balans mellan kropp och 
själ – fysisk och psyke - och mellan inre och yttre faktorer innebär hälsa som varande. 
Hälsa som vardande utgår från "att människan är ett ständigt vardande, hon danas eller 
upplöses men är inte någonting färdigt" (a.a. s.14). Livsfrågorna är centrala i vardandet 
                                                 
3 Potential, motsvarar individens kapacitet och aktual, är en tidsangivelse som motsvarar här och nu.  

   18



 

och en försoning med livets omständigheter eftersträvas. En människa i vardande upp-
lever livskraft och frihet.  

Filosofiskt hälsoperspektiv 

Nordenfelt (1991) menar att hälsan är den logiska nyckeln för identifiering av funda-
mentala behov såsom föda, trygghet, känsla, självaktning och självförverkligande det 
vill säga universella, typiska karaktärer som både är biologiska och psykologiska grund-
läggande mänskliga behov. Räckvidden för hälsan begränsas till människornas inre 
välfärd, med faktorer som har med individens kropp och själ att göra. Nordenfelt har två 
hälsoperspektiv, och dessa båda utesluter inte varandra. Det ena är det analytiska, vilket 
innefattar läkekonst och medicinsk vetenskap, Detta perspektiv har en teori om att 
hälsan innebär att kroppen och psyket fungerar i enlighet med för arten typiska mönster. 
Det andra perspektivet är det holistiska som innefattar ett engagemang och ett intresse 
för hälsan och utgår ifrån att människan är en handlande varelse i sociala relationer. 
Nordenfelt betonar två förhållanden i det holistiska hälsoperspektivet, dels är hälsa en 
känsla, dels en förmåga eller en oförmåga till handling. Med utgångspunkt i dessa båda 
perspektiv menar författaren att människan kan vara sjuk /ohälsa/ men uppleva sig frisk 
/subjektiv hälsa/ eller så kan hon uppleva sig sjuk /subjektiv ohälsa/ men vara frisk 
/hälsa/ eller så kan människan både vara och uppleva sig sjuk eller frisk. Nordenfelt 
menar med detta att sjukdom kan orsaka ohälsa men den utgör inte ohälsan. Ohälsa in-
finner sig då bäraren av en sjukdom upplever att handlingsförmågan begränsas, inte att 
vara sjuk.  
 
Att ha hälsa, menar Nordenfelt (1991, s.86) är "att ha förmågan att åstadkomma det som 
är högprioriterat i ens liv", eller mer specificerat; hälsa är att förverkliga sin minimala 
lycka under standardomständigheter som är relaterade till en viss kultur där varje 
förmåga är kopplad till vissa förutsättningar. Nordenfelt (1995) ser hälsa som ett värde-
rande begrepp som i dagligt tal handlar om att ”må bra” och kunna fungera i en social 
kontext, hälsa kopplas då intuitivt ihop med både en känsla och en förmåga. Det är 
dessa två huvudteman, känsla och förmåga, som Nordenfelt menar är fruktsamma att 
utveckla för att definiera kriterier för vetenskapliga och praktiska syften rörande hälso-
begreppet. Hälsan kan även ha en instrumentell innebörd; som en förutsättning för ett 
rikt och skapande liv (Nordenfelt, 1989). Här jämför Nordenfelt hälsans mål med målet 
med att slipa en kniv, för är att kunna skära bättre, inte för att få en vass kniv. Hälso-
arbete borde diskuteras och motiveras på ett liknande sätt; hälsa inte för hälsans egen 
skull utan för ett rikt och skapande liv.  
 
Nordenfelts (1995) definition av hälsa och sjukdom och deras begreppsliga innebörder 
kan idealt sett användas som en generell beskrivning av begreppen, inte för att ge en 
detaljerad beskrivning av dess enskilda delar. Då denna studie bland annat rör hälso-
begreppet lämnas faktorer och resonemang rörande sjukdom utanför, likväl som inte 
alla delar i Nordenfelt holistiska hälsobegrepp tas upp. För att få en inblick i detta pers-
pektiv beskrivs här nedan några av hälsobegreppets innebörder, samtliga hämtade från 
Nordenfelt (1995) därav inga referenser i denna text. 
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Handling  
Nordenfelt utgår ifrån att människan är en handlande varelse. Att en handling ska kunna 
genomföras framgångsrikt är beroende av tre saker: människans kropp och själ, de 
naturliga målen måste vara antingen uppnådda eller bibehållna samt att standardom-
ständigheterna omkring handlingen finns naturligt. Detta innebär att om handlingen ska 
lyckas krävs det att människan biologiskt klarar av den, eller får hjälp att utföra den. 
Handlingen utförs inte alltid för sin egen skull, utifrån människans vilja, utan för att den 
är ett led i strävandena till det tänkta målet. Mål, vilka i stor utsträckning är 
framåtriktade och målrelaterade, som en del i processen för att forma det egna livet. De 
naturliga mål som behöver vara uppnådda för att lyckas med handlingen är mänskliga 
behov; mat, trygghet, kärlek, respekt och de mål som individen själv satt upp, till 
exempel att kunna simma. De standardomständigheter som krävs för att målet ska 
kunna nås skulle kunna vara att ha ett arbete, för att få lön och kunna betala simkursen 
och/eller ha förmåga att kommunicera med andra människor, så det finns möjlighet att 
lära sig simma.  
 
Hälsa som handling är att kunna utföra handlingar för att kunna uppnå de mål som 
individen behöver för sin överlevnad och som hon själv har satt som eftersträvansvärda.  

Förmåga att handla  
Människans förmåga ska förstås och relateras till de standardomständigheter som hon 
lever i. Standardomständigheter utgör den miljö, kultur och samhälle individen lever i, 
vilket i sig gör att de är relativa, de skiftar mellan olika samhällen och tidsepoker. Vad 
som räknas till standardomständigheter är i huvudsak samhällsprofilerade mål så som 
lagar, avtal och av professioner bestämda uppfattningar och bestämmelser, till exempel 
vilka sjukdomar som kräver vård och/eller sjukskrivning. Dessa standardomständigheter 
varierar från epok till epok, mellan olika samhällen och miljöer, de två sist nämnda 
utgör förutsättningar och möjligheter eller hindrar individen att utföra sin handling. 
Lättast kan standardomständigheter förklaras med följande exempel; en individ med 
nedsatt syn kan, med ett par utprovade glasögon det vill säga under standardom-
ständigheter, återfå sin läsförmåga. Detta förutsätter i sin tur att individen kan och vill 
läsa och att hon lever i en kultur som förutsätter att alla invånare kan eller har möjlighet 
till att kunna läsa.  
 
Att beskriva en individs handlingsförmåga förutsätter samtidigt en beskrivning av den 
miljö i den del av världen där hon vistas. Förmåga är därmed inget absolut begrepp då 
det är beroende av att individen är involverad, har egna mål, och att omständigheterna 
tillåter individen att handla. Nordenfelt skiljer på två förmågor; första- och 
andrahandsförmåga. En förstahandsförmåga är en förmåga som individen har, medan 
andrahandsförmågan är något individen kan träna upp och som då, i slutänden, blir en 
förstahandsförmåga. Oförmåga kan allmänt ses som en brist på träning, inte en 
indikation på ohälsa.  
 
Hälsa som en förmåga, är att ha en rad generella förmågor eller åtminstone ha andra-
handsförmågan att utföra ett visst antal handlingar, det räcker inte med att ha handlings-
förmågan att köpa potatis, den måste också kunna tillagas.  
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Möjlighet till handling  
Enligt Nordenfelt är det viktigt att skilja på personens förmåga och möjlighet att utföra 
en handling. Att en människa kan utföra en handling beror på ett oräkneligt antal 
orsaker, men främst att det är praktiskt möjligt. Möjligheten att utföra en handling kan 
förklaras på två sätt, det ena är att det är praktiskt möjligt, det vill säga att det finns 
tillfälle att utföra den. Det andra är att individen har en förmåga att utföra handlingen, 
under förutsättningen att omständigheterna tillåter det. Förmågan kan vara konstant eller 
så kan den skifta; dels kan individens biologiska eller psykologiska förutsättningar 
förändras, dels kan individen utveckla nya mål och eller så är de inte realiserbara under 
rådande villkor. Omständigheterna kan också ha förändrats så det är mycket svårare för 
individen, som då inte längre har förmågan att förverkliga sina mål. Att det är praktiskt 
möjligt att utföra en handling beror bland annat på hur handlingen är specificerad, 
speciellt gällande tid och plats. Nordenfelt ser det inte som realistiskt att tänka sig att 
”alla kan göra allt”; handlingen är beroende av de rådande standardomständigheterna. 
Ett exempel: Kalle kan cykla. Detta förutsätter att Kalle har förmågan att cykla, att han 
har eller fått låna en cykel och att han är ledig så att tillfälle att cykla finns. Standard-
omständligheterna förutsätter även att han cyklar på en väg. Påståendet att Kalle kan 
cykla gäller under de omständigheter som vi ser som naturliga, inte att Kalle kan cykla 
upp och ned för Kebnekaise.  
 
Hälsa som en möjlighet till handling är att ha förmåga och tillfälle att nå eller 
upprätthålla de individuella målen.  

Behov och vitala mål  
Nordenfelt beskriver behov som verklighetens pussel, bestående av fyra bitar; mål, 
situation, nödvändiga villkor och person, vilket i sin tur innebär att begreppet behov är 
individuellt. Målet, att kunna läsa matreceptet och situationen, matlagningen, kräver 
nödvändiga villkor, glasögon, för att personen ska kunna läsa receptet. Behov kan skifta 
över tid, beroende på situation och kan i sig vara att nå ett mål för individen eller för 
samhället, där behov är centrala frågor i den politiska debatten. Detta innebär att hälsa, 
implicit, är en samhällsrelaterad föreställning, då samhället utvecklar basala mål som 
behöver uppnås för att överleva, vilket gör att målen delas av många. Dessa basala mål 
kan vara beroende av enskilda samhällen och/eller av professioner. Ett basalt mål i vårt 
samhälle är att kunna handla mat, betala hyran och köpa tjänster, till exempel barn-
omsorg. Detta kräver i sin tur ett arbete, så att varorna för överlevnaden och de tjänster 
vi behöver för att bo och arbeta kan betalas. 
 
Utöver dessa basala behov har varje individ egna mål för sin egen överlevnads skull. 
Individerna i samhället är inte bara arbetare, de är också till exempel hustru, mamma, 
biodlare och kassör i en förening. Dessa aktiviteter kan vara mycket betydelsefulla för 
individen själv, men även för samhället. Vitala mål är mänskliga behov och de mål som 
individen själv satt upp kan inte bestämmas en gång för alla. De vitala målen utgår ifrån 
individens subjektiva upplevelser i relation till individens handlingsförmåga. Beroende 
på vars och ens utgångsläge kan de vitala målen värderas och utifrån det specificeras på 
ett flertal sätt. De vitala målen är bestämda av basala behov och är för många något mer 
än att överleva. En person med hälsa måste ha möjlighet att uppnå en rad mål som bland 
annat ska vara utmanade, självbestämda, i viss mån rimliga att uppnå och inte för få 
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eller för lågt satta. För att få vitala mål uppfyllda, om de är generella och abstrakta, 
krävs det vanligtvis en rad av handlingar, det vill säga en aktivitet. 
 
Hälsa som behov och vitala mål är att utföra aktiviteter som individen ser som rimliga, 
nåbara och som hon själv har bestämt.  

Hälsans dimensioner  
Hälsa ser Nordenfelt som ett flerdimensionellt begrepp då det inrymmer både ett absolut 
och optimalt tillstånd och optimal hälsa kräver i sin tur någon minimal nivå av hälsa. En 
absolut föreställning om hälsa är att alla kan uppfylla alla sina vitala mål, vilket är en 
orimlig tanke. Idén om att ha optimal hälsa innefattar någon minimal nivå av hälsa 
vilket i sin tur betyder att en optimal hälsa innebär olika stadier av hälsa vilka alla är 
olika stadier av ”verklig” hälsa. Att ha optimal hälsa är att realisera alla sina vitala mål 
under alla standardomständigheter, vilket inte heller är möjligt. 
 
Att kunna uppfylla sina vitala mål under alla standardomständigheter är att ha förmågan 
att omformulera mål efter sin egen föränderliga förmåga och eller efter omgivningens 
möjligheter. Denna anpassningsförmåga beror på en verklighetsförankring, att ha 
förmåga att ändra ambition och omformulera mål enligt de standardomständigheter som 
råder i den nya miljön. En hög anpassningsförmåga innebär en hög nivå av hälsa i den 
här betydelsen, vilket inte innebär att helt foga sig efter standardomständigheterna och 
ge avkall på de egna målen.  
 
Hälsa är flerdimensionell och för att upprätthålla hälsa i olika standaromständigheter 
bör man ha anpassningsförmåga att förändra sina mål.  

Lycka  
Även lycka är ett flerdimensionellt begrepp som skiftar över tid med skiftande grader av 
upplevelse. Minimal lycka är inget objektivt tillstånd; det är ett tillstånd som måste be-
stämmas. Lycka är ett generellt välbefinnande och mer än en upplevelse, en känsla eller 
en sinnesstämning. Att känna lycka och glädje följer av att man reflekterar över sitt liv. 
Lycka-som-en-känsla är att uppnå subjektiva önskvärda eller eftersträvade mål. Lycka 
är mer än hälsa, hälsa är relaterad till en minimal nivå av lycka och är ett bidrag till 
lycka men inte identisk med den. Lycka beror också på om önskningar och angelägna 
mål har gått i uppfyllelse, vad som är av betydelse att veta är vad som behövs för att 
uppleva minimal lycka. Detta visar att lycka och hälsa har kopplingar med varandra. Att 
ha hälsa är att ha förmåga att uppfylla sina vitala mål, vilka består av en serie viktiga 
mål som tillsammans är tillräckliga för individen för att uppleva en minimal nivå av 
lycka. Lycka kan vara en konsekvens av att mål har uppnåtts. Hälsa och lycka behöver 
inte alltid upplevas samtidigt. Människan kan uppleva hälsa eller lycka utan att vara 
lycklig eller ha hälsa.  
 
Hälsa som lycka är att ett eller flera individuella mål har uppnåtts eller uppfyllts.  
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RESUMÉ  

Människan är en social och responsiv varelse (Asplund, 1987) och som, enligt Allwood 
(2000), anpassar sig till den miljö hon befinner sig i. De kulturella sammanhang 
människan växer upp och finns i påverkar hennes förståelse för sig själv och andra. Att 
vara delaktig en i kultur innebär, enligt Allwood, att grupper i kulturen påverkar indivi-
dens självförståelse och hennes beteenderepertoar. Ett övergripande kulturellt samman-
hang är det samhälle människan lever och finns i. Ett samhälle där man, oavsett tids-
epok, intresserat sig för befolkningens hälsa (Qvarsell, 1989; Olsson, 1997). Däremot 
har samhällts syn på innebörden av begreppet hälsa skiftat över tid, menar Qvarsell. Ut-
över detta så varierar beskrivningen av hälsobegreppet beroende på vem som får frågan 
och från vilket område forskaren har sin vetenskapliga hemvist. Det hälsoperspektiv jag 
kommer att utgå ifrån, i min analys, är det holistiska hälsobegreppet (Nordenfelt, 1995).  
 
Ett studiecirkeldeltagande innebär att ingå i en grupp, där deltagandet, idealt sett, är 
fritt, frivilligt och jämlikt (Törnqvist, 1996). Ett cirkeldeltagande ska vara lustfyllt och 
vara en självbildning genom reflektion (Gustavsson, 1991; Törnqvist, 1994). Det viktiga 
är inte vad som lärs, utan att deltagarna tillägnar sig kunskap, vilket bland annat sker 
genom cirkeldiskussionerna. I cirkeldiskussionerna kan deltagarna bli medvetna om sin 
vardag, vilket har betydelse för det egna lärandet, för var och ens kunskap (Larsson, 
1996). Enligt Svensson (1996) handlar lärandet inte bara om att lära nytt utan också, 
som Sundgren (1997) säger, att pröva sin förmåga i samspel med andra människor. Att 
uppmärksamma sin livsvärld (Molander, 1998) innebär att bli medveten, vilket i sin tur 
bidrar till ett lärande för individen, enligt Larsson (1996). Ett lärande som kan innebära 
att individens tanke eller handling förändras. De lärandeperspektiv jag kommer att utgå 
ifrån, i min analys, är främst de här nämnda.  

5 METOD 

För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna har studien genomförts med 
inspiration av etnografisk metod (Hammersley & Atkinson, 1995; Pilhammar 
Andersson, 1996; Osman, 1999) och insamlade data har analyserats med det Kvale 
(1997) benämner ”ad hoc metod”. Mertens (1998) menar att forskaren, genom att 
använda en etnografisk metod, måste vara villig att överge eller att delvis göra om 
teorin om den inte ”passar” data, vilket stärker användande av analysmetoden ad hoc. 
Detta då denna analysmetod använder olika angreppssätt och tekniker för att skapa 
mening av insamlade data, vilket kan vara att skifta från det beskrivande till det 
förklarande och från det konkreta till det abstrakta. 
 
En etnografisk metod utvecklar kulturella kartor genom att delta i en grupps vardagliga 
sociala liv enligt Osman (1999). Detta för att, enligt Pilhammar Andersson (1996) och 
Hartman (1998), få veta så mycket som möjligt och ett sätt att beskriva en grupp eller en 
individs verklighet, i en specifik miljö. Miljö, menar Hammersley och Atkinson (1995), 
är inte något naturligt händelsefenomen; den är byggd och underhållen av kulturella 
definitioner och sociala strategier, vilka skiftar över tid och till exempel genom 
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händelser, processer och förnekelse. Hammersley och Atkinson menar att varje miljö 
som människor bevistar skiftar i kontext och kräver olika beteenden av människan. Ett 
exempel på detta kan vara skolmiljön där elever kan skifta beteende gentemot 
klasskamrater, kompisar eller lärare beroende på kontext, om de har rast eller lektion. 
Pilhammar Andersson (1996) menar att en etnografisk metod ger kunskap om vilken 
betydelse interaktionen mellan olika medlemmar i ett samhälle har för individen. Den 
ger också ett svar på hur ramarna, den sociala kontexten, påverkar vad som är möjligt 
att genomföra och beskriver hur medlemmar i kulturen handlar och vilken mening de 
lägger i handlingen.  
 
Etnografi är en metod, eller en grupp av metoder, för att kunna studera människor i 
olika miljöer (Hammersley & Atkinson, 1995; Osman, 1999). Etnografer, säger 
Hammersley och Atkinson, deltar öppet eller dolt i människors dagliga liv under en 
bestämd period för att se vad som händer, höra vad som sägs och ställa frågor om det. 
Allt detta är data, insamlad för att ge ljus åt de frågor som studien fokuserar på. Oavsett 
studiens fokus är kärnan i etnografiska studier tid, människor och kontext. Begreppet tid 
beskriver när och varför observationer eller intervjuer görs, människor beskrivs till 
exempel utifrån kön, ålder, utbildning eller medlemskap och kontext beskriver 
människans beteende i den miljö som studeras. Metoder för att fånga detta i den 
studerade kulturen eller miljön kan skifta; mest vanligt är observationer och intervjuer, 
men även tidningar, dagböcker, bilder kan vara relevant data. Det finns, enligt 
författarna, möjlighet att studera olika delar av miljön på olika sätt, djupstudera något 
område medan andra områden studeras mera ytligt. Hammersley och Atkinson 
beskriver att etnografisk vetenskap består av en frekvent och konstant växelverkan, ett 
samspel mellan enskilt - generellt och mellan faktiskt - formellt.  
 
Pilhammar Andersson (1996) menar att målet med etnografisk studie är att upptäcka, 
problematisera och konfrontera föreställningar med ett faktiskt beteende eller, som 
Hammersley och Atkinson (1995) uttrycker det, ställa frågor om objektivering. En 
objektivering som människor har möjlighet till, då vi reflekterar över oss själva eller 
våra handlingar som objekt i världen. Enligt Hartman (1998) bestämmer kulturen hur 
människan handlar, tänker, talar och känner. För att kunna vara en del av en kultur 
behöver männsikan handla på ett sätt som är acceptabelt inom kulturen. Etnografi 
handlar enligt Hartman om studier kring kommunikativa händelser, olika slags hand-
lingar som människorna i kulturen utför. Det är åtskillnad mellan en handling och att 
handla, menar Hartman, handling är den erfarenhet en människa har av en händelse och 
att handla är att reflektera över sin egen roll i handlingen. 
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AVGRÄNSNING OCH URVAL 

Studiens geografiska avgränsning är landstingets Sörmlands upptagningsområde och rör 
den specifika studiecirkeln Det goda livet, en studiecirkel landstinget Sörmland anord-
nat bland annat på initiativ av och för invånarna i länet. Studiecirkelsatsningen startade 
hösten 2001 och var tänkt att avslutas våren 20044. Data i denna studie består av 
intervjuer med cirkeldeltagare och av observationer vid cirkelträffar. Intervjuerna är av 
karaktären öppna, med några övergripande frågeområden som stöd (Kvale, 1997, Bilaga 
1; 2; 3; 4). Observationerna som gjorts har fokuserats på hur och om vad deltagarna 
talat med varandra om i cirkelgruppen. Denna studie rör de cirklar som startades under 
hösten 2002. Materialet som insamlats har används både till denna studie och till 
utvärderingen av studiecirkelsatsningen Det goda livet (Alsin & Andersson, 2003). 
 
Kriterierna för urval av studiecirkelgrupp var två; att cirkeln inte hade startat och att 
deltagarna inte deltagit i studiecirkeln Vårdens svåra val. Detta gör att urvalet kan 
benämnas som ett målinriktat eller ändamålsenligt urval (Merriam, 1988/1994). Till min 
hjälp att nå studiecirklar motsvarande dessa kriterier har Länsbildningsförbundet 
Sörmland varit mig behjälplig. De har genom kontakter med respektive studieförbunds 
studieledare delgivit mig de cirkelgrupper som var tänkta att starta och som startades 
under hösten 2002. Jag vände mig till flera studieledare i olika studieförbund för att få 
kontakt med cirkelledare till tänkta cirklar. Vid rundringningen till studieförbunden 
framkom att flera cirklar redan hade startat.  
 
Med detta urvalsförfarande fann jag en studiecirkelgrupp som uppfyllde kriterierna, 
vilken var ”Stor-gympa” cirkeln. Trots detta utgörs data av två cirkelgrupper; förutom 
den nyss nämnda cirkeln även en cirkel som här benämns Kamratcirkeln. Båda dessa 
studiecirkelgrupper har enbart kvinnliga deltagare. Studiecirkelledarna för de båda 
utvalda cirkelgrupperna kontaktades för att ta ställning till en medverkan i denna studie 
och i utvärderingen, vilka delvis har genomförts parallellt. Detta ingick i förarbetet; att 
få legitimitet för mig att kunna närvara och göra observationer under cirkelträffarna. 
Ledarna ställde sig positiva till att ”deras” cirklar medverkade både i denna studie och i 
utvärderingen, under förutsättning att deltagarna också accepterade min medverkan. 
Genom studieledarnas försorg har jag fått tillgång till cirkeldeltagarnas adresser och 
telefonnummer. Deltagarna har både som grupp och enskilt godkänt mitt deltagande i 
deras studiecirkelgrupp.  
 
Deltagarna och ledaren i ”Stor-gympa” har intervjuats inför cirkelstarten. Jag har del-
tagit i fyra av tio cirkelträffar. En månad efter cirkeln var avslutad intervjuades återigen 
ledaren och två av deltagarna, en som hade deltagit på de flesta av de tio cirkelträffarna 
och en som deltagit ett fåtal gånger. De övriga sju deltagare som intervjuats innan 
cirkeln intervjuades på nytt, två månader efter att cirkeln avslutades. Kamratcirkeln var 
intressant trots att denna cirkel endast uppfyller det andra urvalskriteriet. Att denna 
cirkel är intressant beror på hur cirkeldeltagarna kommit i kontakt med materialet. I 
Kamratcirkeln gjordes en observation och cirkeldeltagarna fick gemensamt svara på 

                                                 
4 Enligt Göran Gustavsson, Landstinget Sörmland, och Jan-Eric Rosenqvist, Länsbildningsförbundet, så 
har cirklar fortsatt att startas både under hösten 2004 och våren 2005 (Personlig kommunikation, 2004-
11-17). 
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några frågor vid det tillfället. Urvalet av studiecirkelgrupper är pragmatiskt och är ur 
mitt forskningsperspektiv relevant, då cirklarna tillkommit efter önskemål från del-
tagarna, om än från skilda utgångspunkter.  

STUDIENS GENOMFÖRANDE  

Forskarens roll  

Forskarens roll i etnografisk studie är att kunna skifta perspektiv, mellan det Mertens 
(1998) och Pilhammar Andersson (1996) benämner emic – inifrånperspektiv och etic – 
utifrånperspektiv. För att fånga emicperspektivet finns forskaren i den empiri där data 
insamlas (Hammersley & Atkinson, 1995; Pilhammar Andersson, 1996). Detta för att 
kunna beskriva medlemmarnas/deltagarnas perspektiv i den miljö/kultur som studeras. 
Eticperspektivet fångas, menar Pilhammar Andersson, när forskaren beskriver den 
studerade kulturen eller miljön med sina begrepp och vetenskapliga förklaringar.  
 
Enligt Hammersley och Atkinson (1995) hämtas huvudsakligen empirin inom etnologin 
från deltagande observationer, men även intervjuer kan vara relevanta data. I deltagande 
observationer gäller det för forskaren att vara där och att dela individernas syn. 
Observationer kan ske på flera sätt, dels helt deltagande observation, vilket i min studie 
skulle innebära att cirkeldeltagarna är helt omedvetna om min/forskarens närvaro, en så 
kalla dold studie. Dels kan forskaren vara deltagande observatör, vilket i min studie 
skulle innebära att cirkeldeltagarna är medvetna om min närvaro. I den sistnämnda 
observationsmetodiken finns risk att bli en i den grupp som studeras, men fördelen är att 
kunna använda flera informationstekniker. Forskaren kan också vara en observatör som 
deltar i den kultur, grupp, som studeras, vilket innebär att vara mindre aktiv i cirkel-
samtalen. Om all interaktion uteblir med cirkeldeltagarna fungerar forskaren enbart som 
observatör. Nackdelen med den sista observationsmetodiken är att forskaren inte kan 
fråga om meningen med handlingen. Vilken observationsteknik forskaren använder 
beror på studiens syfte och vad som kan vara naturligt i miljön som ska studeras enligt 
Hammersley och Atkinson (1995).  
 
Mitt deltagande i cirkelgrupperna har varit vad Hammersley och Atkinson (1995) 
benämner som deltagande observatör. Det innebär att deltagarna varit medvetna om mitt 
syfte och min närvaro i gruppen. Fokus har varit på att observera, inte på att delta i 
gruppens samtal. Det som observerats i grupperna är deltagarnas samtal, hur de samtalat 
och om vad samt hur lokalen sett ut.  
 
Något som kan vara problem med etnografiska studier är att få tillträde till den miljö 
som ska studeras (Hammersley & Atkinson, 1995; Osman, 1999). Vidare menar dessa 
författare att även om forskaren får tillträde till det fält som ska studeras, innebär det 
inte per automatik att forskaren blir accepterad av fältet som studeras. Inför mitt inträde 
till ”Stor-gympa” cirkeln funderade jag över om jag skulle bli accepterad och få 
tillåtelse att få lyssna på deras samtal. Jag fick tillträde till deras cirkelträffar, men om 
det innebar att de accepterade mig, vet jag inte.  
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OBSERVATIONER OCH INTERVJUER  

Denna redovisning beskriver tillvägagångssätt och överväganden från gjorda 
observationer i de båda cirkelgrupperna samt intervjuer med deltagarna i ”Stor-gympa” 
cirkeln. Totalt består data av 21 intervjuer och fem observationstillfällen, utöver detta 
har informella samtal skett mellan mig och cirkelledaren och en deltagare i ”Stor-
gympa” cirkeln. De informella samtalen ägde rum då jag vid några tillfällen skjutsade 
hem kvinnorna från cirkelträffen och med ledaren via telefon. Antalet observationer i 
”Stor-gympa” cirkeln var tänkta att vara fler än vad de blev, vilket beror på omständlig-
heter jag inte rår över. Gemensamt för observationerna i de båda cirkelgrupperna är att 
jag inte varit aktivt deltagande i samtalen. I ”Stor-gympa” cirkeln har jag ställt någon 
fråga, av allmän karaktär. Jag har med avsikt undvikit att ställa frågor som: Hur tänkte 
du då? Hur kommer det sig? Varför tror du att det är så? Detta för att försöka vara en 
deltagande observatör och inte inta en aktiv cirkeldeltagarroll i cirkelgruppens 
diskussioner. Denna roll var ibland svår att behålla i ”Stor-gympa” cirkeln, desto lättare 
upplevde jag min roll under observationstillfället i Kamratcirkeln.  

”Stor-gympa” 

Till studiecirkeln ”Stor-gympa” fick samtliga anmälda deltagare hem ett informations-
brev (Bilaga 5) med en förfrågan om en medverkan till en intervju inför cirkelstarten. 
En till tre dagar efter att deltagarna fått brevet tog jag telefonkontakt med samtliga elva 
deltagare, inklusive cirkelledaren, och alla tackade ja till att bli intervjuade. Tid och 
plats för intervjun bestämdes av deltagaren och de flesta ägde rum i deltagarens hem, 
två på deltagarens arbetsplats och en intervju genomfördes i cirkellokalen. Intervjuerna 
är utförda med stöd av en intervjuguide (Bilaga 1), de är inspelade på band och varar 
40–60 minuter. Intervjuerna transkriberades sedan fortlöpande, dock inte helt ordagrant. 
Däremot har intervjuerna, inför återgivande av citat, återigen lyssnats igenom, för en 
korrekt citering. Detta förfarande gäller tio intervjuer, medan den elfte genomfördes 
under det att intervjuanteckningar fördes, vilka transkriberades dagen efter. Denna 
intervju togs med i studien efter det att respondenten godkänt utskriften via e-post. Tio 
av intervjuerna finns med i utvärderingens resultat. En intervju togs bort då det inte gick 
att nå deltagaren efter cirkeln för en uppföljande intervju. En deltagare slutade efter 
första cirkelträffen, vilket innebar att en ny kvinna kunde välkomnas till cirkeln. Även 
denna kvinna godkände min närvaro under cirkeldiskussionerna. Denna kvinna har inte 
deltagit i någon intervju men har däremot varit närvarande under några observationer. 
Jag valde att inte intervjua henne efter cirkeln dels därför att jag inte intervjuat henne 
inför cirkeldeltagandet, dels infann sig en känsla av mättnad (Kvale, 1997) efter det att 
jag gjort intervjuer med de andra cirkeldeltagarna efter cirkeln.  
 
Vid intervjuerna bad jag samtliga deltagare att ta ställning till min medverkan i cirkeln, 
då jag inte kunde närvara vid första studiecirkelträffen. Efter den första cirkelträffen tog 
jag kontakt med cirkelledaren som meddelade mig gruppens beslut om att jag var väl-
kommen till cirkeln. Ledaren upplyste mig om att gruppen delats i två studiecirklar, då 
elva deltagare var en för stor grupp för lokalen. Genom denna delning kunde ytterligare 
en deltagare välkomnas till den ena av de två cirkelgrupperna. Då denna uppdelning 
blev känd beslöt jag att delta i den cirkelgrupp där jag hade intervjuat samtliga deltagare 
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inför cirkelstarten. Senare visade det sig att det blev en, inte två cirklar. Detta då cirkel-
ledaren märkte att inte alla deltagare kom till cirkelträffarna, vilket gjorde att det fanns 
utrymme i lokalen för de kvinnor som infann sig.  
 
Deltagarna i ”Stor-gympa” cirkeln godkände både enskilt och gemensamt i cirkel-
gruppen att jag var välkommen på deras cirkelträffar, det vill säga under den del av 
cirkeln som var avsedd för diskussion. Observationerna i denna kombinationscirkel har 
skett utan fortlöpande anteckningar. Det jag observerade skrevs ut vid min hemkomst 
eller dagen efter. Texten har ibland kompletterats efter genomläsning. Jag hade för 
avsikt att vara med på de flesta av studiecirkelns träffar, men jag blev förhindrad att 
delta vid några tillfällen och vid fyra tillfällen var cirkeln inställd. Att cirkeln blev 
inställd berodde dels på att de vid ett tillfälle inte kom in i lokalen, dels att det var för få 
deltagare, två stycken, som kom till träffen. Detta gjorde att endast fyra observationer 
kunnat genomföras. De två första observationerna är tidsmässigt korta, de varade 
omkring 15–20 minuter. Den tredje observationen varade ca 45 minuter och den sista 
som också var avslutningsträff, varade i 1½ timme. Då jag innan cirkelstarten hade gjort 
intervjuer med de flesta deltagarna bidrog det till att jag relativt enkelt kunde utröna 
vem som sagt vad under observationerna, utan att ha gjort fortlöpande anteckningar. 
Observationerna var inte heller tidsmässigt långa. 
 
En månad efter det att cirkeln avslutats, kontaktades cirkelledaren och två deltagare för 
ännu en intervju. Dessa timslånga intervjuer spelades in och skrevs sedan ut ordagrant. 
Ytterligare en månad senare kontaktades de övriga sju cirkeldeltagarna per telefon för 
en kortare pratstund om deras erfarenheter av cirkeln. Under telefonsamtalen fördes 
anteckningar som därefter omedelbart transkriberades. Även dessa intervjuer genom-
fördes med intervjuguide som stöd (Bilaga 2; 3).  

Rumslig inramning av ”Stor-gympa” 
Jag hade redan innan mitt första möte med cirkeln varit i cirkellokalen, som tidigare 
varit affär eftersom jag utnyttjade den för att intervjua en av deltagarna. Lokalen var 
tom på möbler, väggarna målade mörkblå och som väggprydnad fanns ett par stora 
solfjädrar. Blå gardiner med kinesiska tecken i svart hängde för de stora skyltfönstren. 
Cirkellokalen liknade till sin form ett L med ett mindre rum innanför, på golvet fanns 
skumgummidynor/liggunderlag att sitta på. I en av fönsternischerna stod en gammal 
bandspelare. Rummet kändes kalt och svalt, men inte ovälkomnande.  

Kamratcirkeln  

I denna cirkel genomfördes en observation under en cirkelkväll som varade i cirka fyra 
timmar. I anslutning till observationen ställdes några frågor till cirkelgruppen. Frågorna 
var dels förbestämda (Bilaga 4), dels spontant uppkomna under cirkeltiden. Frågorna 
rörde bland annat formen för träffarna, om cirkelträffen var representativ för en vanlig 
cirkelträff, materialet, om och i så fall på vilket sätt gruppen betytt/betyder för 
cirkeldeltagarnas personliga val/beslut. För att kunna fånga så mycket som möjligt av 
denna kväll fördes noteringar under själva cirkelträffen, vilka transkriberats och 
kompletterats dagen efter observationstillfället.  
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Mitt intresse för denna cirkel väcktes vid telefonkontakten med cirkelledaren som då 
berättade om hur deltagarna efterfrågat ett studiecirkelmaterial om hälsa. Denna cirkel 
hade träffats ett par gånger innan jag besökte en cirkelträff för observation och för att få 
ställa några frågor till hela gruppen. Inför denna träff fick deltagarna ett informations-
brev (Bilaga 6) hemsänt där de informerades om att de vid nästkommande cirkelträff 
skulle diskutera min närvaro och tillåtelse till att ställa frågor till dem vid ett och samma 
tillfälle. Cirkelledaren kontaktades för information om brevet och vi kom överens om att 
hon skulle meddela mig om och när jag var välkommen till en cirkelträff. Då det gått en 
tid tog cirkelledaren kontakt med mig och välkomnade mig å gruppens vägnar till en av 
dem bestämd cirkelträff.  

ETISKA ASPEKTER  

Under studiens genomförande har de etiska riktlinjerna utifrån Vetenskapsrådets forsk-
ningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2003) 
noggrant övervägts och tagits hänsyn till. Det innebär bland annat att mitt etiska förhåll-
ningssätt tydligt ska redovisas. En forskningsprocess innehåller flera och olika delar 
med skilda krav när det gäller etiska överväganden. De handlar om komplexa situatio-
ner med en problematik innehållande olika avvägningar. Detta gäller förutom de fyra 
huvudkraven; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet, även 
vad som redovisas och hur det framställs. Hur jag förhållit mig till dessa krav och hur 
deltagarna har haft val att avstå eller påverka sitt deltagande i studien har jag försökt att 
redovisa på ett naturligt sätt i de sammanhang de hör hemma.  
 
Jag har försökt att, i möjligaste mån, försvåra en identifiering av cirkeldeltagarna som 
medverkat och särskilt deltagarna i ”Stor-gympa” cirkeln. Förfarandet med data från 
denna cirkelgrupp har gett upphov till flera diskussioner utifrån de forskningsetiska 
förhållningssätten. Dessa diskussioner är dels förda i projektgruppen som fanns för 
utvärderingen Studiecirklar, hälsa och demokrati (Alsin & Andersson, 2003), dels med 
Ulla Alsin då vi under utvärderingstiden hade ett nära samarbete.  
 
Jag valde att porträttera cirkeldeltagarna, då porträtten är ett betydande bidrag till 
studiens helhetsbild genom förankringen till vardagen. Valet var inte lätt, då jag under 
datainsamlingsperioden hade ett ”emic”, inifrånperspektiv och upplevde mig vara som 
ett med deltagarna. Under tiden som förflutit sedan data samlades in, hösten 2002 och 
vårvintern 2003, har jag kunnat skifta perspektiv till ”etic”, utifrånperspektiv, och 
därmed också fått distans till mina data, vilket underlättat valet att ta med och 
porträttera deltagarna i ”Stor-gympa” cirkeln. Deltagarcitaten är kodade med fingerade 
namn och intervjunummer, för att deltagarna varken ska kunna kopplas till ort eller 
studieförbundstillhörighet. De citat som förekommer i text från Kamratcirkelträffen, 
kopplas inte alls till någon deltagare. Detta val är medvetet, då jag endast besökte 
gruppen vid en träff. Vid detta observationstillfälle var fokus på hur och vad deltagarna 
diskuterade, inte vem som sade vad. 
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KVALITETSKRITERIER 

För att en kvalitativ studie ska uppnå någon kvalitet bör forskaren vara medveten om ett 
flertal kriterier. Kriterierna bör vara levande under hela forskningsprocessen och ska 
explicitgöras för läsare som tar del av studien. Kvalitetskriterierna är delar av hela 
studiens kvalitet. De kriterier som jag förhållit mig till redogörs för här nedan samt 
under rubrikerna: kommunikativt kriterium, pragmatiskt kriterium och heuristiskt 
kriterium och generaliserbarhet.  
 
En studies tillförlitlighet är ett av flera kvalitetskriterier för en studie, några av dem rör 
studien i dess helhet (Larsson, 1994). Ett av dem är perspektivmedvetenhet, ett krite-
rium som rör forskarens förförståelse, den förförståelse som är relevant för studien. I 
etnografiska studier, menar Larsson, att perspektivmedvetenhet att reflektera över hur 
resultatet är beroende av forskarens perspektiv och hur forskningsprocessen fram-
skrider. Ett annat kvalitetskriterium, enligt Larsson, är arbetets interna logik. Detta 
kriterium rör harmonin mellan forskningsfrågan, datainsamlingen och analystekniken. 
Arbetet ska ha en helhet som alla enskilda delarna kan relateras till; de delar som inte 
passar in i helheten blir missvisande och tillförlitligheten kan ifrågasättas. Andra 
kriterier för studiens kvalitet är, enligt Larsson, resultatets innebördsrikedom, upp-
visande av god etik, om arbetet har god struktur men även på vilket sätt studien bidrar 
med teoritillskott, det vill säga hur väl tidigare forskning relateras och om resultatet kan 
förändra teorin.  
 
Att teoretisera innebär att ifrågasätta (Kvale, 1997). Ifrågasättandet sker genom att ställa 
frågorna: Vad?, Varför? och Hur? Dessa och andra frågor har funnits med under 
studiens samtliga stadier. Detta gäller kanske främst i kvalitativt designad forskning, där 
forskaren själv är analysverktyget. Att teoretisera kräver att forskaren har en teoretisk 
föreställning om vad som undersöks, för att kunna avgöra om en metod undersöker det 
som den var avsedd att undersöka. 
 
Kunskap ses idag inte som en spegel av verkligheten utan som en social konstruktion av 
den och där sanning skapas genom dialog (Kvale, 1997). Sanning och kunskap har 
länge varit kopplad till tron på en objektiv värld. Författaren tar upp tre olika föreställ-
ningar om objektivitet i kvalitativ forskning. Dessa föreställningar är: frihet från bias, 
intersubjektiv kunskap samt spegling av objektets natur. I korthet innebär den första 
föreställningen att kunskapen är tillförlitlig, reliabel, och oförvanskad av personliga för-
domar. Den andra föreställningen att objektiv kunskap är detsamma som intersubjektiv 
kunskap, vilket innebär att ett fenomen som observeras av flera forskare borde ge 
samma data att analysera. Intersubjektiv kunskap kan vara dels aritmetisk, vilket avser 
en reliabilitet, tillförlitlighet, med mekanisk mätning, dels dialogisk, vilket avser en 
dialog antingen bland forskare eller mellan forskare och de personer som ingår i under-
sökningen. Den tredje föreställningen om objektivitet som Kvale tar upp är att det är det 
studerade objektets sanna natur som ska avspeglas. I en intervju får det undersökta 
objektet tala, det är intervjupersonen som exemplifierar, utgör en del av det objekt som 
forskaren studerar. Kvale menar att en kvalitativ intervju innefattar bland annat följande 
aspekter: livsvärld, mening, det specifika, mångtydighet, mellanmänsklig situation, 
känslighet. En kvalitativ intervju är varken en subjektiv eller objektiv metod, den är 
intersubjektiv, en interaktion mellan forskaren och intervjupersonen. I interaktionen ska 
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forskaren fånga något/några specifika områden i intervjupersonens livsvärld och dennes 
relation till detta i sin livsvärld. Forskarens uppgift är att förstå meningen, innebörden 
av vad den intervjuade berättar om sin livsvärld dels i det explicita som sägs, dels i det 
som sägs implicit, ”mellan raderna”. Det handlar för forskaren om att vara känslig för 
intervjupersonens beskrivning av sin livsvärld, om att ha kunskap om ämnet och sam-
tidigt vara nyfiket ”ovetande” en slags förutsättningslöshet. Detta gör det möjligt att 
fånga nyanser och dimensioner om det som utgör intervjuns ämne, intervjupersonens 
vardag.  
 
Enligt Larsson (1994) måste det finnas en förtrogenhet med vardagen. Denna förtrogen-
het är grunden för att en studie ska vara trovärdig eller valid inom etnografisk tradition. 
Det finns flera kriterier som kan användas för att fånga trovärdigheten, validiteten, i en 
kvalitativ studie (Larsson, 1994; Kvale, 1997; Olsen, 2003). Några av dessa kriterier är 
relevanta för min studie, vilka återfinns under följande rubriker: Kommunikativt, Prag-
matiskt och Heuristiskt kriterium.  

Kommunikativt kriterium  

Denna form av validitet innebär att kunskapsanspråket prövas i en dialog mellan olika 
aktörer. Valid kunskap konstitueras genom argumentation mellan deltagare i en dialog 
där konkurrerande kunskapsanspråk avhandlas (Kvale, 1997). För att inte kommunika-
tiv validitet ska skapa tomma positiva termer, menar Kvale att frågor som hur, varför, 
vem samt begrepp som makt och sanning bör beröras. Frågan hur, därför att en kommu-
nikation kan innebära övertalning och för att formen för övertalning om kunskaps-
anspråket kan se olika ut beroende på var och i vilket sammanhang kommunikationen 
sker; till exempel i en intervju eller i ett seminarium med forskarkolleger. Frågan varför 
bör ställas då forskaren bör fråga sig vilka kriterierna för sann kunskap är, liksom vem 
som kommunicerar med vem. Det sistnämnda för att få svar på vem det är som är den 
legitima parten i en dialog om sann kunskap, till exempel intervjupersonen, allmän-
heten, forskarsamhället. Till sist bör även frågan om makt och sanning i kommunikativ 
kunskapsanspråk ställas. Olika yrkesgrupper kan konstruera kunskap på olika sätt och 
vad som är valid kunskap inom ett område kan ge upphov till konflikter. Till detta 
kommer diskussionen om vem eller vilka som är kompetenta att tillhöra en grupp inom 
en yrkeskår för att kunna avgöra vad som är valid kunskap inom yrket.  
 
Det kommunikativa kvalitetskriteriet (Olsen, 2003) rör utvecklingen av synpunkter på 
och värderingar av forskning och forskningsresultat bland relevanta samtalspartner. 
Olsen menar att ett väsentligt kriterium för kommunikativ kvalitet på studien är om det 
bidrar till vetenskaplig utveckling, till exempel genom teorigenerering eller falsifiering. 
Ett annat viktigt bidrag som en kvalitativ intervjustudie kan bidra med menar Olsen, är 
att beskriva inte tidigare beskrivna fenomen. 

Pragmatiskt kriterium  
Larsson (1994) menar att denna form av validitet rör konsekvenserna av resultatet som 
forskaren frambringar, eller användbarheten enligt Olsen (2003). En användbarhet som 
består i att det presenterade resultatet, vilket andra människor kan ha tilltro till, kan 
hjälpa människor att uppnå sina önskade resultat. Detta innebär i sin tur att kriteriet 
enligt Olsen inte kan användas självständigt; det hör ihop med det kommunikativa 
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kriteriet. Kunskapsanspråket (Kvale, 1997) går längre i pragmatisk validitet än i än det 
kommunikativa och är förenat med att handla i enlighet med tolkningarna. Kunskap är 
mer handling än observation. Ett pragmatiskt kunskapsintresse kan lägga betoning på 
förändring, menar Kvale, vilket kan motverka att fastna i oändliga tolkningar och 
oändliga dekonstruktioner. Enligt Kvale finns det två former av pragmatisk validitet. 
Det ena är när kunskapsutsagan åtföljs av handling, vilket innebär att stödja och 
framförallt handla i enighet med vad som sagts. Den andra typen av pragmatisk validitet 
är när kunskapsutsagan framkallar en förändring av handlandet. Denna andra form av 
validitet är starkare än den första, vilket innebär att den kunskap forskaren frambringar 
framkallar faktiska förändringar i beteendet.  
 
Även vid pragmatisk validitet bör frågorna om hur, varför, vem samt om makt och 
sanning ställas (Kvale, 1997). Frågan hur, därför att formerna för denna form av 
valididet varierar, till exempel patientens reaktion på terapeutens tolkningar, läsarens 
reaktion på forskningsrapporten. Frågan varför, därför att det inte finns krav på 
omedelbar handling, nya argument kan förändra tidigare kunskap. Frågan om vem som 
ska använda kunskapen som frambringas inbegriper forskaren och användaren av den. 
Enligt Kvale är forskarens trovärdighet ett viktigt mått på om dennes rapport ligger till 
grundval för handling. Den sista frågan om makt och sanning rör flera frågor som till 
exempel: Vilken inriktning kan förändring ta? Handlingen, vilken värdering bygger den 
på? Vilken sanningssträvan ska stödjas? Att vidta åtgärder som leder till det 
eftersträvansvärda resultatet är ett pragmatiskt sätt att se på sanning och vad som avgör 
det är beroende av värderingar och etiska föreställningar. Värderingarnas betydelse 
inom samhällsvetenskaplig forskning handlar, menar Kvale, om att kartlägga den 
sociala världen så som den skulle kunna vara, inte som den är. 

Heuristiskt kriterium  

Detta kriterium för validitet av en kvalitativ studie handlar enligt Larsson (1994) om i 
vilken utsträckning läsaren kan se någon aspekt av verkligheten på ett nytt sätt. Det 
heuristiska kriteriet, enligt Larsson, innebär att rapporten bidrar med ett kunskaps-
tillskott, att upptäcka något som går att systematisera genom en kvalitativ analys. Detta 
kan leda till att nya begrepp, mekanismer eller att något obegripligt görs rimligt, vilket i 
sin tur kan bidra till att det blir möjligt för läsaren att se verkligheten på ett nytt sätt.  
 
Det heuristiska validitetskriteriet kan inte stå för sig själv, lika lite som det pragmatiska 
kriteriet, menar Olsen (2003). Oavsett vilka kriterier som åberopas för studiens validitet, 
så är de underställda rapportens helhet (Larsson, 1994). Det heuristiska kriteriet hör, 
enligt mig, ihop med det hantverksmässiga kvalitetskriteriet (Kvale, 1997; Olsen, 2003). 
Det sist nämnda kriteriet rör forskarens hantverksskicklighet; att vara tydlig, transparent 
och motiverande i texten (Olsen, 2003). Motsvarar inte texten detta kriterium, helt eller 
delvis, blir det svårt för läsaren att kunna läsa och förstå texten, vilket i sin tur hindrar 
läsaren att kunna se, förstå någon aspekt av världen på ett nytt sätt, det heuristiska 
kriteriet. 
 
En god kvalitativ intervjustudie bör vara pluralistisk, demokratisk och främja social 
mångtydighet och mänsklig tolerans (Olsen, 2003). Det centrala i kvalitativa studier är 
forskarens förmåga att kommunicera med läsaren (Larsson, 1994; Olsen, 2003), vilket 

   32



 

förutsätter en god kommunikativ validitet i den färdiga rapporten. Finns inte detta 
kommer inte forskarens kunskapstillskott fram i dennes gestaltning och läsaren förmår 
inte se fenomenet/världen med nya ögon. Är gestaltningen, bilden, metaforen, träffsäker 
kan resultatet från studien bli användbar i andra sammanhang; den går att generalisera.  

Generaliserbarhet  

När det gäller att generalisera kvalitativ forskning menar Kvale (1997), att man först 
måste skilja på den kvalitativa och den kvantitativa genereraliserbarhetens innebörder. 
Detta innebär att en kvalitativt genomförd forskning går att generalisera utifrån dess 
kontext. Detta innebär i sin tur att redovisningen av forskningen måste vara av sådan 
kvalitet att den innehar en hög grad av både reliabilitet och validitet, vilket jag försökt 
att hålla.  
 
Det finns olika beskrivningar av vad en kvalitativ studies giltighets- och tillförlitlighets-
kriterier innebär, Larsson (1994) menar att helhetsomdömet av en studie är överordnat 
allt och om ett generaliseringsanspråk görs, måste en hög kvalitet på hela studien vara 
uppnådd (Larsson, 1994; 2001). Inför en generalisering bör det nogsamt beaktas varför 
och vad som uppnås med en generalisering, med tanke på hur resultatet kan komma att 
användas och på forskarens ansvar för sin forskning (Kvale, 1997; Larsson, 1994). 
Generalisering är möjligt, menar Olsen (2003), utifrån en kvalitativ intervjustudie. Detta 
genom att studien till exempel bidrar med teorigenerering, teoriutveckling, begrepps-
utveckling. Oavsett om studien är generaliserande och eller teoretiserande, menar Olsen, 
så är ett rikt innehåll och detaljerade beskrivningar av vikt, eller som Larsson (1994) 
uttrycker det, innebördsrikedomen har ett centralt värde.  
 
Vad gäller det kommunikativa validitetskriteriet har diskussioner förts på olika plan 
mellan och med medlemmar i projektgruppen för utvärderingen (Alsin & Andersson, 
2003), mellan relevanta samtalspartners enligt Olsen (2003). Detta arbetssätt har inne-
burit att den egna förförståelsen och gjorda tolkningar ifrågasatts under utvärderings-
arbetet, vilket torde minimera risken för en ensidig subjektivitet och/eller slumpartad 
analys och tolkning (Kvale, 1997; Olsen, 2003). Detta borde kunna ha betydelse för 
denna studie, då delar av mitt resultat och mitt resonemang liknar eller är desamma som 
i utvärderingsrapporten av Alsin och Andersson.  
 
Hur och om det pragmatiska validitetskriteriet kan beaktas, bör läsaren se i skenet av 
om och hur han/hon kan använda sig av den kunskap som denna studie presenterar. Jag 
har försökt att uppnå transparens, ett sätt att nå det heuristiska kriteriet, i uppsatsen. 
Detta för att läsaren ska kunna förstå texten och kanske även se någon aspekt av 
studiecirkeln på ett nytt sätt. Om min uppsats har kvalitet, en innebördsrikedom, en 
perspektivmedvetenhet, det vill säga motsvarar krav på reliabilitet, avgör läsaren. Om så 
är fallet kanske mitt resultat kan vara generellt gällande för fler studiecirkeldeltagare i 
Det goda livet och kanske även för cirkeldeltagare i allmänhet. 
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ANALYSFÖRFARANDE 

För att kunna få en förståelse för hur deltagarna i de båda cirkelgrupperna har upplevt 
studiecirkeln, har beskrivningar av deras erfarenheter analyserats. Inför och under 
arbetet med denna uppsats har jag på nytt läst intervjuutskrifter och observationsanteck-
ningar för att försöka få ett nytt perspektiv på insamlad data. Detta då data insamlats och 
analyserats under arbetet med den tidigare nämnda utvärderingen (Alsin & Andersson, 
2003). All data jag självständigt samlat in till utvärderingen, både intervju- och 
observationsutskrifter, har använts i analysarbetet.  
 
Analysförfarandet har varit påverkat av mina tidigare erfarenheter från studier av studie-
cirklar (Alsin & Andersson 2001; 2002; 2003; Andersson, 2002), studier som fokuserat 
på lärande, kommunikation, demokrati, hälsa och livskvalitet. Analysverktygen i denna 
studie har varit begreppen lärande och hälsa, med fokus på vad och hur deltagarna 
uttryckt detta. Analysen av deltagarnas lärande bygger på de i teoriavsnittet redovisade 
teorierna om lärandet. Analysen av hälsa bygger på de framtagna kriterierna ur 
Nordenfelts (1995) holistiska hälsoperspektiv.  
 
Det allra första som framkom var att de båda studiecirklarna som utgör data för min 
studie är olika i genomförande, deltagarnas erfarenhet, synen på cirkelledarrollen och 
hur materialet användes. Om och vad cirkelerfarenheterna kunde ha betydelse för 
deltagarnas lärande sökte jag sedan i mitt analysarbete. Både material och cirkelledare 
visade sig ha betydelse för detta. Jag fann i min analys bland annat att deltagarnas 
relationer till varandra i gruppen kan ha betydelse för hur deltagarna lär i cirkeln. Denna 
insikt ledde mig vidare till att försöka få veta hur en deltagare lär genom att delta i en 
cirkelgrupp. Vid upprepade genomläsningar av resultatet fann jag att man lär på flera 
olika sätt. Ett lärande som kunde vara: förvåning, bekräftelse, förändrad handling, för-
stärkning och vad jag kallar för att ta till sig boklig kunskap. Ytterligare en förutsättning 
för cirkeldeltagarens lärande framkom i analysen; möjligheten att kunna föra en dialog.  
 
Analysen av hälsa har skett på två nivåer, dels för den enskilde deltagaren på mikronivå, 
dels på makronivå som en överbryggande struktur, utifrån de ur Nordenfelt (1995) 
framtagna kriterierna. Under analysen på makronivå jämförde jag regeringens mål för 
folkhälsa (Prop. 2002/03:35) med studiecirkelformens ideala karakteristika (Folk-
bildningsrådet, 1998; Gustavsson, 1991), som ideal inte som en verksamhet, och med 
studiecirkelmaterialet Det goda livet. Den ideala studiecirkelformen visade sig även i 
vissa avseenden stämma överens med delar av Nordenfelts holistiska hälsobegrepp, 
vilket i sin tur har betydelse för cirkeldeltagarens hälsa, på mikronivå.  
 
I slutskedet av analysförfarandet av begreppen lärande och hälsa fann jag dem vara 
komplementära på ett sätt som liknar det Alsin och Andersson (2001) ger uttryck för då 
de menar att cirkelverksamheten kan liknas vid ett mynt. Begreppen lärande och hälsa 
representerar, enligt min analys, var sin sida av studiecirkelmyntet. Ett mynt vars kant 
eller tredje sida motsvaras av begreppet anpassning.  
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6 RESULTAT 

Resultatet består av flera delar; den första delen är tredelad och rör en och samma 
studiecirkel ”Stor-gympa”. Först beskrivs cirkeln, sedan porträtteras de deltagande 
kvinnorna med en beskrivning av, om och vad cirkeldeltagandet betytt för dem. Därefter 
följer en beskrivning av de fyra observationer som är gjorda under cirkelträffarna. Den 
andra delen i resultatet beskriver en cirkelträff med Kamratcirkeln, som ger en annan 
spegling av hur en cirkelträff kan se ut. Intervjupersonerna har en siffra som motsvarar 
den ordning i vilken intervjuerna gjordes.  

”STOR-GYMPA” CIRKELN 

Bakgrunden till ”Stor-gympa” cirkeln är att dess ledare har saknat gymnastik för dem, 
som liksom hon upplever sig ”stora” eller av andra anledningar inte förmår, orkar eller 
kan gå på ”vanlig” gymnastik, som exempelvis idrottsföreningar erbjuder. Detta har lett 
till att hon på eget initiativ har frågat ett studieförbund om det går att ordna gymnastik 
för stora, vilket det inte fanns något hinder för. Genom studieförbundet har cirkelledaren 
fått kontakt med och hjälp av en sjukgymnast med gymnastikrörelserna. Studieför-
bundet visade även studiecirkelmaterialet Det goda livet för ledaren, ett material som 
hon inte kände till tidigare. Cirkelledaren för denna studiecirkel har ingen tidigare 
erfarenhet av att ha deltagit i eller att leda en studiecirkel. Den erfarenhet hon har är från 
ett kamratgäng, där de både sysslat med olika hantverk och pratat om allt, och som 
enligt henne är som en studiecirkel. Att göra något och samtidigt prata med varandra var 
en givande erfarenhet, som ledaren tar med sig till denna specifika studiecirkel ”Stor-
gympa”. Ledaren vill prova kombinationen, gymnastik i cirka 45 minuter och efter 
stretchningen, diskutera hälsofrågor med hjälp av cirkelmaterialet. Då cirkelledaren är 
intresserad av hälsofrågor och menar att hälsa är mer än att bara röra på sig, har hon 
anammat studiecirkelmaterialet för att på så sätt komplettera cirkelns bidrag till en 
fysisk hälsa, gymnastik, med diskussioner om vad hälsa kan vara.  
 
Med studieförbundets utskick om de cirklar som erbjöds under hösten 2002 följde en 
reklamlapp om höstens nyheter. En av nyheterna var ”Stor-gympa”, en kombinations-
cirkel, där deltagarna både ska gymnastisera och diskutera cirkelmaterialet Det goda 
livet. Genom reklamlappen eller genom tips från vän eller arbetskamrat har deltagarna, 
enbart kvinnor, fått veta att denna kombinationscirkel fanns. Kvinnorna har antingen an-
mält sig var och en för sig eller tillsammans med en kamrat. Gymnastiken var det som 
lockade kvinnorna till ”Stor-gympa”, diskussionsdelen var inte något de aktivt sökte.  
 
Totalt är det tolv kvinnor som har anmält sitt intresse för denna kombinationscirkel. En 
kvinna har avbrutit sin medverkan i cirkeln efter första cirkeltillfället. Ett par deltagare 
har deltagit på åtta av tio cirkelträffar, några på hälften av träffarna medan andra har 
kommit sporadiskt till gympacirkeln.  
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PORTRÄTT AV CIRKELDELTAGARE  

De deltagare som porträtteras, med fingerade namn, har alla deltagit i ”Stor-gympa” 
cirkeln, hälften av dem beskrivs lite mer utförligt än de andra. Detta för att ge en bild av 
samtliga kvinnor men undvika upprepningar av cirkelerfarenheterna. Porträtten, liksom 
beskrivningen av Kamratcirkeln visar även hur deltagarna har lärt genom cirkeldel-
tagandet. Ett lärande som har skett genom: förvåning, bekräftelse, förändrad handling, 
förstärkning och vad jag kallar för att ta till sig boklig kunskap. Dessa former av lärande 
kommer att utvecklas utförligare i analysavsnittet (se s.55-58 denna uppsats).  

Emma 

Emma är både ledare och initiativtagare till studiecirkeln. Hon tycker att värdefull tid är 
att göra saker med och vara tillsammans med familjen, make och två små barn. Hon 
saknar ett fast arbete men berättar att hon har timvikariat några dagar varje vecka. 
Emma är och har alltid varit aktiv på flera sätt; hon har dansat hela sitt liv allt från balett 
till streetdance, hon tränar kampsport två/tre gånger i veckan och tar entimmeslånga 
dagliga promenader med familjen. Promenaderna är ett måste för naturmänniskan 
Emma som blir rastlös om hon är hemma och inne en hel dag. Trots att Emma är aktiv, 
har hon ändå saknat gymnastik som hon kan delta i. Emma vill gymnastisera för att på 
det sättet bygga upp musklerna för att orka bära upp kroppen, hon orkar inte vanlig 
gymnastik och tycker att det är jobbigt att stå bredvid smala människor då hon själv 
säger att hon är stor och överviktig. Det är därför som Emma har tagit initiativ till att 
starta den här studiecirkeln för hon säger att: "när ingen annan tar tag i det får man göra 
det själv". 

Inför cirkeln 

Emma har som redan framgått ingen tidigare cirkelvana. Däremot har hon deltagit i ett 
kompisgäng som "knåpat" med allt möjligt samtidigt som de pratat. "Jag visste inte att 
det var en cirkel vi höll på med förrän jag kom i kontakt med studieförbundet." Inför 
starten av denna studiecirkel vände sig Emma till ett studieförbund för att kunna få hjälp 
med att finna en sjukgymnast för att få stöd och hjälp med gymparörelserna, vilket 
Emma tyckte var viktigt då hon saknade gymnastikvana. Denna hjälp fick Emma 
samtidigt som studieförbundet visade henne studiecirkelmaterialet Det goda livet. 
Emma tycker att materialet är otroligt brett och att det går att göra vad som helst utifrån 
det. Att ta in materialet och diskutera det efter gympan tyckte Emma: 

 
var bra, för diskuterar gör man ju i alla fall både före och efter gympan. … Man kommer ju att 
bli en grupp oavsett om man vill det eller inte. Man gör ju någonting ihop. Och jag tror att det 
kommer att bli ännu starkare för oss som är lite större … Och då kan det liksom vara klokt att ta 
in allt det där andra också tycker jag, Det goda livet. (Ip. 7) 

 
Tanken med gympacirkeln var enligt Emma att först gympa med efterföljande stretch-
ning och avslappning för att sedan diskutera materialet. Detta tillvägagångssätt skulle 
bidra, trodde Emma, till att släppa på hämningarna inför varandra vilket i sin tur skulle 
påverka diskussionerna. Med detta sätt trodde hon att deltagarna skulle komma varandra 
nära och att det skulle bli spännande att se vad och hur deltagarna skulle komma att 
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diskutera materialet. Emma såg fram emot cirkelstarten men vågade inte ha några 
förväntningar. Hon tyckte det skulle bli kul att få starta men var samtidigt nervös för hur 
deltagarna skulle reagera på gymnastiken, om den är för hård eller för lugn.  

Efter cirkeln 
"Direkt efteråt så var jag lite besviken, det var jag ju faktiskt. Eftersom jag hade så 
himla stora förhoppningar på det här." Emma berättar att besvikelsen grundar sig på att 
det dels inte blev några spontana och livliga diskussioner som hon hade hoppats på, dels 
kunde de inte öka takten på gympan som hon hade föresatt sig. Att diskussionerna inte 
blev livliga och spontana tror Emma kan bero på att det inte var så många deltagare som 
kom på gympan, eller att de inte hade läst i materialet. En annan orsak kan vara att 
deltagarna inte visste riktigt vad det var de gav sig in på, att de inte visste att det även 
skulle vara ett material att diskutera efter gympan och eller att ”Stor-gympan” inte var 
vad de hade förväntat sig. Emma berättar att: 

 
Jo, vi pratade några gånger. Om det som vi hade läst. Men ofta så var det ju så lite folk så det 
vart ju inte direkt någon diskussion. Utan man sa vad man tyckte, vad man hade läst å så. … Å 
det är ju klart att man relaterade på nåt sätt till det man hade läst, i alla fall. Så några avsnitt kom 
vi faktiskt förbi. (Ip. 7) 

 
Något som Emma tyckte var konstigt var att hon var tvungen att säga vad de skulle läsa 
till nästkommande gång och att så få deltagare självmant läste i materialet. Denna roll 
hade hon inte tänkt sig då hon startade gympacirkeln, hon trodde att alla var nyfikna 
som hon och läste materialet för att de själva ville det. Emma var även besviken över 
gymnastiken, den blev inte heller som hon hade förväntat sig. Tanken var att hon skulle 
visa rörelserna och göra dem i en långsam takt som sedan, vartefter deltagarna lärde sig 
rörelserna, skulle öka. Emma var förvånad över att det var så många som var så 
orörliga. Hon visste att hon var rörlig och vig för att vara stor men: 

 
Jag har nog inte förstått hur oaktiva eller … förstått att man är så stilla och orörlig kanske, som 
de flesta faktiskt var. Jag visste att jag var vig för att vara stor, men jag visste inte att det var en 
sån stor skillnad, faktiskt. Å det är lite läskigt. (Ip. 7) 

 
Det finns många orsaker till att cirkeln blev som den blev, tror Emma. Det ena är att 
deltagarna inte visste vad de gav sig in på, gymnastiken passade inte för flera av del-
tagarna. Det andra kan vara att de inte kom in i lokalen och att hon blev sjuk, "Jag 
försökte ifrån början att vi skulle ha vart två ledare … men det var ingen som ville". En 
tredje orsak kan enligt Emma vara att dietisten och sjukgymnasten som både hon och 
deltagarna ville ha till ett par cirkelträffar inte hade möjlighet att komma till cirkeln. 
Besvikelsen över att dessa båda personer inte kunde komma till cirkeln är ett stort 
irritationsmoment än idag. "Så fortfarande kan jag bli riktigt arg när jag tänker på det." 
Förutom dessa orsaker finns ytterligare aspekter. Emma har berättat att vid starten av 
cirkeln och vid olika tillfällen under hösten uppstod svårigheter av skilda slag, bland 
annat kom de inte in i lokalen och hon blev sjuk. Om det är dessa orsaker som gör att 
deltagarna inte är fler än tre till sex personer vid varje träff eller om det beror på något 
annat vet inte ledaren.  
 
Även om inte cirkeln blev som Emma hade tänkt sig den så har den ändå givit något. 
Hon berättar att hon fick sin vighet bekräftad och genom det blev medveten om att det 
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var bara att fortsätta leva som hon gör med promenader och kampsport. Hon umgås mer 
med folk nu än vad hon tidigare gjorde "sen har jag kommit på att jag mår faktiskt bättre 
bland folk". Emma berättar också att hon har sökt hjälp för besvär som hon haft en tid 
men som hon tidigare inte förstått. Detta då hon, genom att läsa materialet, kommit 
underfund med saker som hon inte tänkt på eller varit medveten om.  
 
Under cirkeltiden har Emma lite nu och då, utöver cirkelträffarna, tagit kontakt med 
deltagarna vilket hon även gjorde efter att cirkeln var avslutad. Detta har hon gjort för få 
veta vad deltagarna har tyckt om gymnastiken. Genom dessa deltagarkontakter har 
Emma fått veta att några av deltagarna rör på sig mer nu än innan cirkeln och att någon 
delvis har lagt om sin kost. Dessa samtal och hennes egen upplevelse av cirkeln bidrar 
till att Emma ändå tycker att ”Stor-gympa” cirkeln var bra, den var ett första försök till 
en gympacirkel som hon skulle kunna tänka sig att göra om. Vad hon däremot inte 
trodde var att:  

 
Jag har fått för mig att det (”Stor-gympa” förf. anm.) är ganska känsligt för folk. Om man sen 
ska sitta efteråt å öppna sig psykiskt när det är så mycket fysik, jag vet inte. Om det kan vara 
ännu tuffare, liksom då kanske, om man nu ser det så djupt. (Ip. 7)  

Petra 

Petra är hemma och långtidssjukskriven. Aktiviteter utöver hem, make och barn, är att 
ta körkort, umgås med vänner och gå ut och gå med eller utan stavar. Dessa 
långpromenader går hon ibland ensam, ibland med någon kamrat. Eftersom inte Petra 
har körkort så går hon till och från skola/dagis med barnen, dessa naturliga dagliga 
promenader är även de långa. Förutom dessa aktiviteter tar matlagningen mycket av 
Petras tid då hon alltid måste tänka på vad hon äter; mat är medicin för henne. Just nu 
befinner sig Petra i en förändringsfas, från sjuk till frisk enligt henne själv. Det går 
långsamt men sakta framåt med allt. Detta innebär för hennes del att hon har blivit 
intresserad av och arbetar aktivt med hälsa, matlagning och motion.  

Inför cirkeln 
Petra blev tipsad av bästa kompisen, Emma, om ”Stor-gympa” cirkeln. Anledningen till 
hennes anmälan är inte bara för att kompisen ska leda cirkeln, utan även för att hon vill 
komma vidare i sitt tillfrisknande och med en skonsam gymnastik kunna röra kroppen 
på ett annat sätt än att bara promenera. För Petras del var det gympan som drog: 
 

men jag är väldigt intresserat av att lära mig om hälsa och så vidare. Det är en väldigt stor del av 
mitt liv, just nu. Så det är båda delarna, först och främst gympan. (Ip. 5)  

 
Tidigare har Petra provat på många olika varianter av gympa men det är inte mycket 
som är skonsamt eller som passar stora tjejer. En stor kropp klarar inte vad som helst är 
hennes erfarenhet. Ytterligare en anledning till Petras deltagande i ”Stor-gympa” cirkeln 
är att få träffa nya människor och bara göra något för sig själv.  
 
Petra har inte tidigare deltagit i någon studiecirkel, däremot har hon varit med om att 
först röra på sig och sedan sitta och prata om kroppen. "Vi satt alltid och diskuterade 
efteråt. Och det var väldigt bra, väldigt nyttigt faktiskt." På något sätt tycker Petra att 
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hon på det sättet fick mer kontakt med kroppen. Den erfarenheten och vetskapen om att 
det även ska vara en diskussionsdel på gympan gör att Petra ser fram emot cirkeln. Hon 
tror på kombinationen att gympa och sen få diskutera för att få in helheten på ett annat 
sätt.  

Efter cirkeln 
"Gympan var jättebra, alldeles lagom." Enligt Petra var gympan ett bra sätt att komma 
igång på, vilket återspeglar sig i hennes deltagande. Hon var "närvarande nästan alla 
gånger som det var gympa". Petra vill gärna att gympan återkommer för då ska hon 
delta igen, blir det inte så kan hon tänka sig att börja en annan gymnastik. Petra tillhör 
dem som inte har förändrat sättet att röra på sig efter cirkeldeltagandet, hon fortsätter i 
samma utsträckning som tidigare med sina promenader. Petra tyckte det var bra att få 
diskutera, men då de diskuterade var det bra diskussioner: 

 
men det hade varit roligare om det hade kommit mer folk, då kanske diskussionerna varit mer på 
allvar. (Ip. 5) 

 
Att diskussionerna de hade blev olika, tror Petra kan bero på antalet personer som var 
där, vilket ämne som skulle diskuteras och att deltagarna inte visste vad de skulle ha läst 
i häftet, vilket i sin tur berodde på att de andra deltagarna inte kom regelbundet. Petra 
tyckte att materialet till cirkeln var skapligt bra, men hon saknar bitar om överätning 
och sockerberoende i materialet. För Petras del innebar materialläsningen en fortsätt-
ning, gav ett tillskott på den redan inslagna vägen i hennes tillfrisknande från sitt 
sockerberoende och hennes omdöme om cirkeln var att: "Det var en jättebra idé, fler 
folk borde ha gått." 

Pia 

Pia har nyligen börjat arbeta igen efter sin barnledighet. Hennes familj skiftar i storlek, 
den ena veckan är de sex personer och den andra veckan tre. Även om vardagsbestyren 
tar det mesta av tiden efter arbetsdagens slut försöker familjen göra saker på kvällarna, 
speciellt på sommaren. Då cyklar de till badet direkt efter jobbet, om vädret förstås 
tillåter. Pia berättar att den motion hon får är de promenader hon och hennes sambo tar 
och då hela familjen cyklar till biblioteket för att låna böcker. Det är nu, då hon återigen 
har börjat arbeta, som Pia tycker att hon behöver ha egen tid och vill skaffa sig egna 
intressen utöver hem och familj, något som hon inte haft behov av förut. 

Inför cirkeln 
Pia skiljer sig från de andra deltagarna med hur hon fick veta att ”Stor-gympa” cirkeln 
fanns. Det var en släktings arbetskamrat som frågade Pia om hon ville följa med till 
denna cirkel som hon senare såg reklamlappen om på bibliotekets anslagstavla. Anled-
ningen till att Pia anmälde sig till gympan var att hon ville göra något för att få "väck" 
sin övervikt. Hon inser sin begränsning och säger att hon inte kan gå på ett vanligt 
gympapass med hopp och skutt, "så detta var precis vad jag har gått och väntat på". För-
väntningarna på den här gympan är att "få upp flåset" så att hon sedan orkar och kan gå 
på andra gympapass. 
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Viss studiecirkelvana har Pia sen hon var yngre, då hon deltog i någon hantverkscirkel. 
Att det förutom gympan även skulle vara ett cirkelmaterial att diskutera utifrån var inget 
Pia visste om eller hade tänkt på. Hon hade sett att det stod "om det goda nånting", men 
visste inte vad det var. När Pia frågar vad materialet är för något får hon till svar att det 
handlar om det goda livet, tycker hon att det låter lite "flummigt". Pia tycker att om hon 
bara får gympa och inte behöver engagera sig för mycket, vilket innebär att få uppgifter 
att göra, så är det väl okej att prata om materialet tycker hon. Avslutningsvis ser Pia sitt 
studiecirkeldeltagande som ett bidrag till att göra något för sig själv, få ett eget intresse, 
utanför familjen.  

 
Gympa för storvuxna säger ju allt egentligen ju. Det är ett steg i sig, bara att komma ut. Det här 
är för mig. ... Det kommer att bli min tid. (Ip. 6) 

Efter cirkeln 
Pia och hennes familj har varit sjuka i omgångar under hösten och vintern vilket 
bidragit till att hon inte gick mer än tre-fyra gånger på ”Stor-gympan”. En annan orsak 
till varför det inte blev fler gånger var att cirkeln blev inställd. Pia tycker inte att cirkeln 
var genomtänkt, den var en "flopp". Pias känsla har flera orsaker, en är att ledaren inte 
hade någon ”backup”, då det inte fanns någon som kunde ta hennes plats ställdes gym-
pan in. En annan orsak är att ledaren hade planer på att ta dit dietist och sjukgymnast, 
vilket inte heller blev av och så var inte gympan någonting för Pia "gymnastiken var 
alldeles för långsam … det gav mig ingenting." Pia har inte upplevt att de pratade om 
någonting efter gympan. En gång vet hon att de pratade och det var den gången som 
Petra berättade om sockerberoende och då hade de inte någon gymnastik. Pia har 
bläddrat i materialet, men eftersom ingen tog tag i det på cirkeln, blev det heller inte av 
att läsa i det.  
 
Även om inte ”Stor-gympa” var bra enligt Pia så upplever hon den ändå som en liten 
sporre för henne då hon under våren började på en ”riktig” gympa. För enligt Pia så blev 
hon överraskad över att:  

 
Fastän jag är kraftig så hade jag ändå, jag blev förvånad när jag började här (på riktiga gympan, 
förf. anm.) för jag hade inte självförtroende till att börja här egentligen, men dom drog med mig. 
Å så kom jag hem och var knappt svett, så det var roligt. (Ip. 6) 

 
En annan aktivitet Pia påbörjade samtidigt som ”Stor-gympa” var att gå på en ”pyssel-
kväll” för vuxna som Öppna förskolan anordnar. Pysselkvällen liksom den nya gympan 
ingår numera som fastlagda aktiviteter i hennes veckoschema. Dessa aktiviteter går Pia 
på oavsett om hon är trött eller inte "känner för det". För Pia tror att om man är stor så 
är det lätt att välja bort saker för att slippa göra dem vilket hon inte tillåter sig.  

 
För det är superlätt att göra. Å det ligger nog i ens natur om man är lite stor också. … känner jag 
inte för det så får jag ta mig i kragen å känna för det ändå. (Ip. 6) 

 
En annan sak som har förändrats, om än naturligt, är hur hon handlar. Nu varken kan 
eller hinner hon handla så ofta som då hon var mammaledig, vilket i sin tur har gjort att 
färre ”fel” saker, till exempel chokladkaka, kommer med hem från affären. Så överlag 
säger Pia att: "läget känns inte så hopplöst, om jag säger, jag gillar ju läget lite mera 
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nu." Detta tillskriver inte Pia ”Stor-gympa” cirkeln utan att hon själv känner att nu får 
det vara nog. 

Doris 

Doris har ett företag där hon arbetar under veckans alla vardagar. För ett år sedan 
flyttade hon från villan till en lägenhet tre trappor upp, utan hiss. Detta gjorde hon för 
att huset blev för stort då hon sedan ett flertal år tillbaka är änka och sönerna inte bor 
hemma längre. Doris rör sig inte så mycket det blir bara en kort promenad till och från 
jobbet, om hon inte måste handla på vägen hem.  

 
Ta lite sopor och tidningar och gå till de där containrarna och sen går jag till affären och sen går 
jag hem och då är jag jättenöjd, då har jag tagit en långpromenad. (Ip. 3) 

 
Doris vet att hon bör motionera mer för att hon upplever sig själv som orörlig och har 
svårt att plocka upp saker från golvet. Genom flytten till lägenheten har det blivit lite 
mer motion, än då hon bodde i villan. I början fick hon stanna tre gånger i trappan innan 
hon kom till sin dörr, nu går hon hela trappan upp utan att stanna. I veckorna har Doris 
svårt att orka eller hinna med något annat än sitt arbete. På helgerna sysselsätter hon sig 
däremot med lite av varje; det är sommarstuga, vänner, barn och hemmet som hon 
fördelar sin lediga tid emellan.  

Inför cirkeln  
Doris anmälde sig direkt till ”Stor-gympa” då reklamlappen om den kom hem i brev-
lådan, eftersom hon tyckte att "det där var precis nånting för mig". Dels därför att den 
vände sig till dem som, liksom hon, är lite extra stora, dels ville hon bli rörligare, 
komma igång och röra på sig för att bli som "alla andra". Doris har flera förväntningar 
inför och om cirkeln. En förväntning är att gympan ska bli början till någonting, bli en 
vana. En annan förväntning är att den ska bidra till att hon går ner i vikt. Ytterligare en 
förväntning är att hon ska bli piggare, få som hon säger "gymnastik även invändigt. Det 
kanske gör att man blir lite gladare om man blir rörligare överhuvudtaget." Doris säger 
att hon behöver all hjälp hon kan få, men om materialet och diskussionerna kan ge 
henne det, det vet hon inte.  

 
Jag vet inte vad det kan ge, men man kan aldrig få för mycket av nånting. För jag behöver puttas 
och puttas just nu. För jag tycker ja, man kan inte själv, de är bara så, jag förstår det inte. (Ip. 3) 

 
Doris jämför övervikt med alkoholism, för om det blir påtalat för henne att hon är stor 
så blir hon bara arg och vill inte göra något åt vikten. För egen del försöker hon att må 
bra, vilket inte är så lätt just nu, för Doris har märkt att om hon mår bra så går vikten 
ner.  

 
Så man ska bara sträva efter att må bra. … det är liksom att då, det ena ger det andra. (Ip. 3)  

 
Att gå på ”Stor-gympa” tror Doris ska bli den här kicken för henne och bara det att hon 
anmält sig var stort tycker hon. Så för sin egen del ser Doris inga ursäkter att låta bli att 
gå till cirkeln, för det skulle vara en ren slöhet, nu när hon har tagit sig i kragen och 
anmält sig, så ska hon också gå den. "Så man hoppas på att från alla håll att det ger 
nånting, så att man orkar." 
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Efter cirkeln 
Doris är en av två deltagare som deltog på nästan alla cirkelträffar. Detta trots att "Det 
var nånting som inte var bra". Vad det var som inte var bra vet hon inte, men tror att det 
kan ha varit lokalen. Enligt Doris var lokalen lite för liten, hon vill ha mer plats så det 
går att "sprattla med benen" när hon gör gymnastik, utan att behöva vara rädd för att 
sparka någon, dessutom var lokalen kall. Annars tyckte hon att gymnastiken var bra, 
men hade svårt att lära sig rörelserna.  
 
Vad Doris saknade i cirkeln var att de varken läste eller pratade om materialet. Ibland 
läser hon i materialet hemma, eftersom hon tycker det är bra. Hon hade velat ta upp och 
diskutera många saker i "den där tidningen", men det tog de aldrig upp. Doris frågade 
några gånger om de inte skulle prata, men hon uppfattade att de andra deltagarna inte 
hade något intresse för det. Doris funderar vidare om det inte fanns tid till det eller om 
deltagarna inte hade tid att stanna kvar för att prata, då de flesta hade små- eller skol-
barn hemma "eller vad det nu va för nåt". Så som Doris uppfattade det så var det bara 
två gånger som de pratade och det var då Petra berättade om sitt sockerberoende och så 
var det på avslutningskvällen, "Det var bara det, men aldrig om vikten eller nåt om 
någonting." Detta tyckte Doris var tråkigt då hon hade velat få tips och höra hur andra 
gör för att må bra.  
 
Trots att Doris inte tyckte att ”Stor-gympa” cirkeln var bra, så har hon "fått en liten kick 
i alla fall." Idag så tar hon sin promenad på 15-20 minuter även på helgerna, vilket hon 
inte gjorde förut. Efter att ha hört Petra berätta om sockrets negativa betydelse för 
hälsan har Doris börjat tänka på och handlar hem andra varor än tidigare "hon liksom 
öppnade ögonen på mig, på nåt sätt." Överlag upplever Doris att "jag tänker mycket 
mera på allt möjligt nu" och hon är stolt över sig själv att hon tog sig till varje cirkel-
träff, bara det att komma hemifrån var storartat för henne. Dessutom har hon märkt att 
hon inte längre går upp i vikt och har börjat känna glädje igen vissa dagar, när hon går 
till jobbet.  

 
Jag mår bättre. Å det är inte bara den där kursen. Men den har gjort att jag har börjat tänka mera 
på mig själv, fastän den (cirkeln förf. anm.) var lite misslyckad. Men den har gjort att jag tänker 
mera på allt möjligt och tänker på hälsan och just framför allt det där att må bra. Det är liksom 
bara det att jag tänker på, hela tiden. (Ip. 3) 

Ida 

Ida tycker att hon lever ett gott liv som sjukpensionär, men för att kunna göra det måste 
dagarna planeras. Hushållsarbetet får till exempel fördelas på flera dagar för att det ska 
klaras av, utan att ge för mycket värk i hennes ständigt, mer eller mindre, värkande 
kropp. En daglig aktivitet som Ida är tvungen att klara är att ta promenader med hunden, 
men hon tar även promenader utan hund då hon märkt att hon mår bättre av att röra på 
sig, vilket också är ett sätt att fortsätta gå ned i vikt "jag måste ut fast jag får ont". Ida 
vill också aktivera sig, ha någonting att göra och se fram emot under veckan. Tidigare 
har hon deltagit i hantverkscirklar som hon tyckte hade den funktionen men efter ett par 
år i dessa cirklar vill hon få omväxling. På helgerna när maken är ledig och hemma 
hittar de alltid på saker att göra, som till exempel teater, träffar vänner, ibland även 
dans. Ida tycker om att dansa, men det gör inte hennes kropp, den protesterar med att 
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vara ännu tröttare och ge mer värk, men det är det värt för att få dansa någon gång 
tycker Ida.  

Inför cirkeln 
Ida är inget undantag med hur hon fick veta att ”Stor-gympa” cirkeln fanns, även hon 
har läst reklamlappen från studieförbundet när den kom i brevlådan. Motivet till hennes 
anmälan till gympacirkeln är att prova ett annat komplement till promenaderna; tidigare 
har Ida i flera år gått på vattengymnastik. En annan anledning är att hon ska gå till-
sammans med Rut, för Ida säger att hon vill: "gärna ha nån att prata med, vill ha lite 
sällskap", vilket är speciellt viktigt tycker Ida då hon går hemma om dagarna. Idas 
tidigare cirkelvana, gör att hon ser fram emot studiecirkeln då det innebär:  

 
Då har man ju nånting att se fram emot. … få träffa andra människor. Nånting annat att prata om 
och få skratta. (Ip. 9) 

 
Inte heller Ida visste eller hade inte tänkt på att cirkeln skulle ha ett material att disku-
tera efter gympan. Hon tycker att det ska bli intressant att se vad materialet går ut på, 
eftersom hon aldrig kommit i kontakt med Det goda livet tidigare.  

Efter cirkeln 
För Idas del var inte gymnastiken bra, även om hon försökte delta tre-fyra gånger, men 
när armarna inte gick att röra och Ida blev liggande dagen efter gympan för att kroppen 
inte orkade, så avbröt hon sin cirkelmedverkan. Då Ida innan cirkeln inte visste om att 
den även skulle innehålla ett material som skulle diskuteras, saknade hon inte heller 
dessa diskussioner då de uteblev. Enligt Idas erfarenheter så pratade de inte något alls 
om materialet/ämnet. Det som de pratade om var enligt Ida gympan och dess rörelser  

 
så det blev inte så mycket utöver det. … Det var bara gympan och inget mer. (Ip. 9) 

 
I början av cirkeln läste Ida i materialet men har sedan lagt ifrån sig det, eftersom det 
inte blev några diskussioner och det blev "nåt uppehåll på nåt sätt".  
 
Idag rör sig Ida nästan likadant som innan cirkeln, vad som skiljer är att hon inte på nytt 
har börjat med vattengymnastiken eller med någon annan gymnastik, vilket beror på 
andra saker i hennes liv. Däremot fortsätter Ida att promenera. Promenaderna är ett 
måste både för hennes skull och för hundens. "Så jag får kanske nöja mig med det." Idas 
nyfikenheten inför nya aktiviteter har inte avtagit, hon fortsätter att prova och göra olika 
saker allt för att söka aktiviteter som är kul och som hon klarar av, men om aktiviteten 
"inte funkar så är det ingen idé att fortsätta."  

Rut 

Rut är och har alltid varit aktiv på olika sätt. Aktiviteterna är, nu då hon är förtidspen-
sionerad, ett sätt för Rut att slippa tänka på den onda och utslitna ryggen. Vad hon kan 
göra avgör ryggen, vilket är allt som inte gör ont och det kan vara bullbak, ta cykelturer 
ut i naturen eller träffa vänner. Hon bor ensam med sin hund och har vuxna barn. Rut 
älskar att dansa, något som hon dagen efter får betala med en värkande och till sängen 
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tvingad kropp "men det är det värt för att få ha roligt och dansa någon gång" (Ip. 1). Ett 
annat intresse som funnits med under hela livet är matlagning. Rut tycker att hon äter 
både bra och gott vilket innebär "kilovis med grönsaker och mer fisk än kött". Kanske 
skulle hon gå ned några kilon i vikt för att skona knäna, men det känns inte viktigt nu, 
då hon tycker att hon mår bra. Hennes motion består av promenader med hunden, fyra 
korta och en lite längre promenad, några långpromenader klarar varken hund eller matte 
av, dessutom cyklar Rut vart hon än ska. 
 
Tillsammans med sin granne Ida anmälde sig Rut till ”Stor-gympa” då de uppmärk-
sammat reklamlappen om den. Grannen har lovat skjuts till gympan när det blir vinter 
och kallt, utan denna möjlighet blir det svårt för henne att ta sig till gympan. Rut upp-
fattade att gympan var "motion som var anpassad för dom som hade skador". Då hon 
inte orkar med Friskis o Svettis gymnastik, var ”Stor-gympa” lockande för att: "Här kan 
de storväxta få göra den gymnastik de klarar av."  

Efter cirkeln  
Deltagandet i ”Stor-gympa” var ett försök för Rut att se om även hon klarade av att 
gympa, då den enligt reklamlappen och ledaren var utformad med hjälp av sjukgymnast. 
Trots det var det fel gymnastik för henne. Kroppen sa ifrån med värk dagen efter en 
gympacirkelträff, det var därför som hon inte deltog på mer än tre träffar. Rut tycker 
inte att det var fel att pröva på, men att hon kanske ska finna sig i och nöja sig med att ta 
promenader med hunden och fortsätta att använda cykeln flitigt och med vilje trampa i 
uppförsbacken istället för att gå, för att benen ska få motion. Nu efter cirkeln, vet Rut att 
det även var ett material till gympacirkeln, vilket hon inte tänkte på innan. Vad hon läste 
i häftet kommer hon inte ihåg, men vet att de läste vad ledaren sa att de skulle till nästa 
cirkelträff och att de sedan pratade om det. 

Anna 

Anna har tidigare både kunnat gå ned i vikt och motionerat själv "men just nu tar det 
emot" (Ip. 2). Därför har hon flera förväntningar på gympan; att få lite kondition och 
egen tid utanför hemmet, att låta sambo och son vara ensamma tillsammans och att få 
hjälp att komma igång med både viktminskning och motionerande. Anna är hemma och 
barnledig så just nu blir det bara promenader med barnvagnen. Anna anmälde sig till 
”Stor-gympa” tillsammans med sin kompis Lisa efter de båda hade läst reklamlappen 
om den. En annan anledning för Anna att anmäla sig var att den inte var på ett gym, för 
då skulle hon aldrig ha gått, det känns lättare att gå till en gympa där alla är lika stora. 
 
Innan Anna gick på barnledighet såg hon ett anslag om Det goda livet på sitt jobb, så 
hon visste vad cirkelmaterialet rörde sig om, även om hon inte sett materialet. Materia-
let och diskussionsdelen ser Anna som att det kommer till på köpet och hon tror att hon 
kan lära av det också. Den cirkelvana Anna har sen tidigare är från ett deltagande i en 
hantverkscirkel. 
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Efter cirkeln 
Anna deltog i gympan fyra-fem gånger, på grund av att hon inte hade barnvakt de andra 
gångerna. Gympan tyckte hon var "rätt så bra". Några diskussioner om materialet kan 
inte Anna minnas, ett material som hon "bara lite" läst i och det var sådant hon redan 
visste. Däremot pratade de bara på en cirkelträff och det var då Petra berättade om sitt 
sockerberoende. Efter cirkeldeltagandet rör sig Anna på samma sätt som innan, har inte 
börjat med någon annan aktivitet, men om det blir en ny ”Stor-gympa” vill hon gå igen. 
För Anna tyckte att "det var bra för alla var lika stora" och kan inte tänka sig att gympa 
med andra som inte är det.  

Lisa 

Det är många förändringar just nu i Lisas liv. "Jag byter liv nu" (Ip. 11), vilket innebär 
att gå ned i vikt med viktväktarnas hjälp och att påbörja en utbildning. Då barnen var 
små, deltog Lisa aktivt tillsammans med dem på deras olika idrotter, idag är hon inte 
lika aktiv men äter lika mycket nu som då "det är därför jag ser ut som jag gör". Den 
dagliga motionen får hon när hon går ut med sina hundar. Hundarna betyder mycket för 
Lisa, de håller henne igång, tröstar henne, finns där för henne och så måste de ut, 
oavsett om hon har ont eller inte i ryggen. Lisa har erfarenhet från flera olika studie-
cirklar, bland annat från hantverks- och ekonomicirklar. Cirklar är ett "bra sätt att 
komma hemifrån, speciellt när barnen är små, då är det idealiskt".  
 
Det var gympan på reklambladet som lockade Lisa att anmäla sig tillsammans med 
Anna till cirkeln, att den var en studiecirkel med ett material att diskutera tänkte hon 
inte så mycket på. "Cirkeln ser jag som en fördel, en bonus på det hela." Hon ser fram 
emot att få gympa, för det nya livet i skolbänken blir stillasittande. Gympan ska bli 
"något utöver vad promenaderna med hunden ger", göra något tillsammans med 
kompisen "diskussionsdelen får bli vad den blir".  

Efter cirkeln  
"Pluggandet tog tiden från gympan", vilket medförde att hon inte deltog på cirkeln mer 
än tre eller fyra gånger. Enligt Lisa var gympan bra med rätt övningar innehållande 
smidighet och hon kan tänka sig att gå igen eftersom den inte innehöll hopp och skutt, 
vilket hon tyckte var bra. Efter cirkeln rör sig Lisa lika som innan men skolarbetet har 
bidragit till att hundarna får fler promenader nu, både längre och kortare. "Det är ett bra 
sätt att rensa hjärnan", menar Lisa. 
 
Beträffande diskussionerna så menar Lisa att det inte blev några diskussioner alls, en 
gång vill hon minnas att de pratade lite. Varför det inte blev av att prata kan enligt Lisa 
vara att folk gick hem, inte hade tid att stanna, det var barnvakter och karlar som 
jobbade skift. Hon menar också att; går en, går alla och så rann det ut. Detta medförde 
att det inte blev av att läsa i materialet. Däremot minns Lisa när Petra hade ett "väldigt 
intressant" föredrag om sockerberoende. Det föredraget gjorde att hon fick en annan syn 
på saker och ting och att hon för egen del ligger i riskzonen för sockerberoende. "Jag 
fick mig en tankeställare om vad man ska göra" men det hon fick veta har inte påverkat 
Lisas handlingar än, "gamla vanor går fortare". Däremot har hon lagt till hemsidan om 

   45



 

sockerberoende som en favorit på datorn, en hemsida som Lisa ibland är inne och läser 
på.  

Evy 

Evy berättar att hon har tre hörnstenar i sitt beteende för att må bra. Den ena är att 
promenera, med eller utan hund, dessa promenader är hon tvungen att gå för sin rygg, 
säger hon. Den andra är att undvika stress, vilket innebär att säga nej "vilket inte är så 
lätt" (Ip. 8). Den tredje hörnstenen för att på ett medvetet sätt försöka må bra är att vara 
noga med mat och matlagning, laga rätt mat och äta lite och ofta. Evy är gift, har två 
vuxna barn och det var genom sitt arbete som hon fick tips om gympan. Till skillnad 
mot de andra deltagarna har Evy haft tillgång till materialet innan cirkelstarten, hon har 
bläddrat men inte läst i cirkelhäftet. Det gäller enligt Evy att lära sig att röra på sig 
fastän man är större och då passar "det utmärkt med gympa i studiecirkelform". Må bra 
handlar inte bara om utsidan, hur man ser ut, det handlar också om att må bra på 
insidan, men "Hela samhället är ju fokuserat på hur man ser ut". 

Efter cirkeln  
Genom mina kontakter med cirkelledaren vet jag att Evy avbröt sitt deltagande i studie-
cirkeln efter första träffen. Jag ringer ändå upp Evy för att få veta varför och hon svarar 
att det var hennes rygg som inte klarade av gymnastiken "den passade mig inte alls. 
Trist att det var så men det är inget att gör nåt åt. Fel gympa för min rygg." 

Inga 

När Ingas familj samlas efter att hon och maken har arbetat, barnen gått i skolan eller 
varit hos dagmamman, tar de vanliga hushållssysslorna vid. Inga tycker att det varken 
finns tid eller ork till någonting mer och knappt det, i alla fall vad det gäller matlagning. 
"Jag vet precis vad man ska äta och så men, att ja, det fungerar inte riktigt alltid" (Ip. 4). 
Tidigare har Inga både tagit promenader och deltagit i Friskis och Svettis gympan. Det 
är nu, på sista tiden som hon tycker att "det är lite svårt att få tid, när man har småbarn 
och få ta sig tiden och göra nåt för sig själv". Att gå på Friskis och Svettis innebar att 
hon kunde välja både dag och tid att gympa på men det blev lätt att "man tar det nästa 
gång i stället … och till slut rinner det bort." 
 
Även för Inga var det reklamlappen som lockade henne till cirkeln då hon tyckte att det 
kunde vara något för henne. Inga vill röra på sig men tycker samtidigt att det är jobbigt 
för knäna. Hon tycker att det är bra att gruppen har "samma förutsättningar" och att "det 
får inte bli för mycket folk och det, ja man måste känna sig trygg på nåt sätt." 
Anledningen till att Inga anmälde sig till cirkeln var att "Ta tag i sig själv, för mig 
personligen", en ”kickoff” så hon kommer igång igen, gå ned och stanna i vikt och 
ändra livsstil utan att det känns för mycket. Cirkelerfarenhet har Inga från ungdomen, då 
hon deltog i olika hantverks- och datacirklar. Att gympan sker i regelbunden cirkelform 
är en fördel enligt Inga, eftersom hon har svårt att ta sig för och komma iväg om hon 
kan välja tid för sin aktivitet. 
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Efter cirkeln  
Inga tror att hon deltog på gympan tre-fyra gånger. Varför det inte blev fler gånger beror 
på flera saker, när maken jobbade kunde hon inte lämna barnen ensamma men den 
största orsaken var att "gympan var dåligt organiserad"; de kom inte in i lokalen, 
gympaprogrammet var inte klart till första gången och så hade ledaren ingen ersättare, 
så när hon inte kunde komma blev gympan inställd. Inga tror att detta beror på att 
cirkeln var ett pilotprojekt men upplevde också att den var för en "inre krets" vilket hon 
tyckte var tråkigt. 
 
Gympan gav henne inte det hon hade förväntat sig. "Jag var nog lite för bra för den 
gympan." Inte heller blev det av att de diskuterade materialet "En gång talade vi om vad 
vi ville ta upp i häftet, sen pratade vi aldrig om det" och så minns hon att Petra pratade 
om sitt sockerberoende, vilket Inga tyckte var starkt gjort och som gav henne lite nytt 
och aha-upplevelser. Terminen efter cirkeln har Inga deltagit i en annan gymnastik 
tillsammans med en arbetskamrat. Inga har tidigare vetat om att den här gympan fanns 
men inte riktigt hur den var, har inte haft någon att gå med och så har hon inte kommit 
sig för att gå. Kanske hade Inga kunnat gå iväg till denna gympa utan att ha deltagit i 
”Stor-gympa” men det vet hon inte riktigt säkert.  

EN RESUMÉ AV PORTRÄTTGALLERIET  

Det kvinnorna har gemensamt är att alla upplever att de inte kan delta i vanlig gymna-
stik. Orsakerna till varför de inte kan det är däremot olika; de säger att de är stora, orkar 
eller vill inte delta i vanlig gympa eller så värker kroppen. Hur kvinnorna lever sina liv i 
vardagen skiljer sig också mellan dem. Flera har barn som går i skolan eller är yngre 
och några har vuxna barn. Av de tio kvinnorna som porträtteras har sex arbete eller går 
på utbildning och de andra fyra är daglediga av olika anledningar. Deltagarna skiljer sig 
även åt om hur mycket och på vilket sätt de rör sig. Alla har berättat att de promenerar, 
en naturlig daglig aktivitet för de fyra kvinnor som har hund. En promenad kan innebära 
allt från att gå ut och gå någon gång nu och då, till dagliga promenader. Dessa dagliga 
promenader kan i sin tur skifta, även för dem som har hund; från tio minuter upp till en 
och en halvtimme. Utöver promenader bedriver några deltagare även andra motions-
former: stavgång, cykling, dans, kampsport. Av de intervjuade kvinnorna är det bara 
Petra, Evy och Rut som har sagt att de har ett intresse för mat och matlagning. För de 
övriga är matlagning ett av vardagens ”måsten”, en ointressant nödvändighet.  

Förväntningar inför cirkeln  

För samtliga kvinnor var gymnastiken det som lockade dem att delta i ”Stor-gympa”. 
Enligt kvinnorna så finns det inte mycket att välja på då de inte orkar med vanliga 
gympapass och eller inte vill gympa tillsammans med smala människor, vilket Pia 
beskriver så här:  

 
Jag tycker om att gympa, men jag inser ju min begränsning att jag kan inte hänga med i ett 
vanligt gympapass med hopp och skutt och så där. Så detta var precis vad jag har gått och väntat 
på. Att jag skulle ta nåt lättare tillsammans med andra i min situation, istället för att stå bredvid 
nån på 50 kg och 160 lång. (Ip. 6)  
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De såg gympadeltagandet antingen som en start till att börja röra på sig för att som Pia 
säger: "få lite mera flås, så jag kan börja göra andra saker, gå på andra gympapass". 
Eller så ville de utveckla sin rörelseförmåga eller så såg de deltagandet som Ida ger 
uttryck för "eftersom jag inte klarar av Friskis & Svettis, får se om det här funkar, för 
röra på mig måste jag ju göra" Cirkeldeltagandet såg kvinnorna lite olika på och Petra 
uttrycker det som flera av deltagarna har berättat om under intervjuerna:  

 
Jag behöver väl, jag känner väl lite grann att jag behöver komma vidare. För att jag har bara 
kunnat gå hitintills. Och jag känner att jag vill kunna göra något som är lite mera, röra kroppen 
på ett annat sätt. Å sen och när man gör gympa så får man lite mera kontakt med kroppen än att 
bara gå, liksom. Å det behöver jag, jag behöver den biten. Så det är en väldigt stor förväntning. 
Men jag vet ju inte alls hur gympan kommer att se ut, men sen är det ju väldigt roligt att få träffa 
nya människor, också. Det är klart och sen att få göra något bara för en själv. Det är ju roligt. (Ip. 
5) 

 
Studiecirkelerfarenheten skiftar bland kvinnorna, några är cirkelvana medan andra 
aldrig har deltagit i någon cirkel. De kvinnor som har cirkelerfarenhet tycker att det är 
som Inga säger "roligt att komma ut och träffa folk. Ja, en social bit också". Att cirkeln 
förutom gympan även skulle innehålla ett studiecirkelmaterial som skulle diskuteras var 
ingenting de tänkte på innan. Under förutsättning att inte gympan blir lidande är 
kvinnorna inte främmande för att diskutera materialet. Kvinnorna funderar över vad 
materialet kan innehålla och ge eftersom de flesta varken sett eller hört talas om Det 
goda livet, vilket Lisa ger sin bild av:  

 
Gympan lockade mig mest. Det stod nog att det var en studiecirkel också, men det tänkte jag inte 
så mycket på. … Cirkeln ser jag som en fördel, en bonus på det hela. (Ip. 11) 

Förväntningarnas efterspel 

Förväntningarna på ”Stor-gympa” cirkeln var stora hos samtliga kvinnor inför cirkel-
starten. De uttryckte att de hade väntat på det här och att gympan skulle komma att 
bidra till någonting, vilket Pia, Doris och Inga beskriver: "det här ska bli bra" så de "inte 
kommer ur spår igen" så de i framtiden inte kommer att "vara den ständige bantaren". 
De ville att gympan skulle "bli en sån där vana man har" och vara ett led till att: "ta tag i 
sig själv, personligen".  
 
Direkt efter att ”Stor-gympa” cirkeln var avslutad var ingen av kvinnorna helt nöjd med 
den. Vad det beror på har deltagarna olika idéer om. Vad det gäller gymnastiken så var 
det fem deltagare för vilka gymnastiken inte passade, för tre av dem var det som Evy sa 
"fel gympa för min rygg", medan de andra två säger "jag var nog lite för bra för den 
gympan", enligt Inga. De övriga fem tyckte att gympan var bra, men Doris tror att det 
var någonting annat som var fel, enligt henne kunde det vara lokalen som var för liten 
och kall. En annan orsak till att ”Stor-gympa” upplevdes som ett misslyckande kan ha 
varit att de diskussioner som skulle äga rum efter gympan inte blev av. Den enda 
gången de flesta av deltagarna kan påminna sig att det var något prat överhuvudtaget, 
var då Petra berättade om sockerberoende. Ytterligare orsaker till att studiecirkeln inte 
upplevdes positivt kan vara det som ett par deltagare upplevde, att cirkeln var oplanerad 
och så gick det inte att få dietist och sjukgymnast till en cirkelträff, vilket både deltagar-
na och ledaren hade velat ha.  
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Studiecirkeln blev, vad Pia benämner det som, en "flopp". Trots detta har ändå cirkeln 
betytt någonting för flera av deltagarna. Några deltagare rör på sig mer och eller har 
börjat på annan gymnastik, medan ett par deltagare säger att de kanske ska vara nöjda 
med att de kan promenera och cykla. Flera deltagare blev inspirerade av att höra Petra 
berätta om sitt sockerberoende, vilket för Doris del har resulterat i att hon nu tänker på 
vad hon äter, vilket hon inte gjorde förut. Emma har genom att läsa materialet fått upp 
ögonen för de besvär hon haft en tid och som hon nu sökt hjälp för. Doris ord får avsluta 
vad flera deltagare har gett uttryck för vad deltagandet har betytt för dem och om 
cirkeln i sin helhet:  

 
Så det här var bra, fast det gick som det gick. Men det har i alla fall fått mig att börja tänka på 
mig själv. … Det var bara synd att det inte blev bättre, för det hade nog många andra behövt. (Ip. 
3) 

CIRKELTRÄFFAR 

Nedan redovisas de studiecirkelträffar jag varit deltagande observatör vid. Rubrikerna 
talar om vilken studiecirkelträff jag observerat, räknat från cirkelstarten.  

Cirkelträff två 

Jag kommer in i lokalen när kvinnorna har stretchat klart efter gymnastiken, tar en matta 
och sätter mig på golvet. Kvinnorna sitter på gymnastikmattorna, utom Doris som sitter 
på en stol på grund av onda knän. Diskussionsdelen av ”Stor-gympa” startar med att vi 
presenterade oss. På fråga från ledaren svarar alla att gymnastiken var bra, men att 
koordinera armar och fötter var svårt och Ida tycker att gympan var jobbigare än vatten-
gymnastiken. Några av kvinnorna berättar att de har haft dåligt samvete för att de tar tid 
till sig själva från familjen, framför allt från barnen som klängt kring benen på dem, när 
mamma skulle gå, vilket gjorde det jobbigt att gå hemifrån. De andra kvinnorna i 
gruppen stöttar dem och menar att barn skriker tills dörren går igen, sen glömmer de 
bort att mamma gått iväg. Kvinnorna vet detta, men det dåliga samvetet finns ändå. Alla 
deltagare har bläddrat och tittat i cirkelhäftet, så de fortsätter att prata om vilka delar i 
materialet de vill ta upp och diskutera. Petra vill gärna berätta om sockerberoende, 
vilket de andra tycker verkar intressant. Kvinnorna har frågat om en dietist kan komma 
till cirkeln, vilken kväll det kan bli, ska bestämmas nästa gång.  
 
När pratet startar byter Inga plats för att det drar från dörren. Jag ber Ida som sitter bred-
vid Inga att flytta närmare, alla ser henne inte. Samtalen mellan kvinnorna går trögt, de 
”tassar” inför varandra. Detta kan bero på att det är första gången de pratar med varan-
dra, alla känner inte alla. Då samtalet flyter lite bättre säger ledaren "Oj vad tiden går". 
Detta blir en startsignal för Inga som då packar ihop sina saker, vattenflaska och cirkel-
häfte, fler gör likadant. De ställer sina madrasser mot väggen, säger hej och går ut ur 
lokalen.  

   49



 

Cirkelträff tre 

När jag denna cirkelkväll kommer in i lokalen på bestämd tid, strömmar musik emot 
mig, de har tydligen inte gympat klart. När ljuset tänds i lokalen efter avslappningen, är 
det en kvart kvar på den totala cirkeltiden. Även denna gång frågar Emma runt hur de 
upplevde gymnastiken och om hon ska ändra på något. Gymnastiken är bra, men Pia 
som är van att röra sig, säger att hon höll igen på rörelserna för hon "vill inte sticka ut". 
Ida säger att hon dras med då hon ser hur andra rör sig, fastän hon är medveten om att 
hennes kropp inte mår bra av snabba rörelser. Emma svarar att alla är här på sina 
villkor, det är upp till var och en att jobba som hon känner och klarar av. Petra tycker att 
det är förargligt att hennes knän knakar så mycket. Hon får tips av Pia att köpa knästöd 
så hon känner sig trygg när hon gympar, medan Emma tycker hon ska göra de rörelser 
hon kan och si istället för så, "så du rör dig i alla fall".  
 
De fortsätter att prata om när cirkeln ska sluta inför julen och när den ska starta igen 
efter jul. Någon frågar om man får ha med sig sina barn till cirkeln och det går bra, om 
det inte blir varje gång. Flera deltagare frågar om man kan starta med att prata och ta 
gympan sist, vilket Emma bestämt avvisar. Motivet till att gympan ska vara först är att 
spänningar och hämningar man känner inför varandra i gruppen ska ha gymnastiserats 
bort, innan man börjar prata. Deltagarna får även en fråga om de vill prova på Qigong, 
vilket de flesta vill utom Doris som inte vill blanda in något nytt. Emma berättar att 
dietisten är svår att få till cirkeln, vilket deltagarna tycker är tråkigt. 

Cirkelträff fem  

När jag som vanligt kliver in genom dörren till lokalen är det tyst, sedan hörs det att 
någon pratar. Inte heller ser jag så många jackor på klädkrokarna. Min första undran är 
om det alls är några här. När jag går in i lokalen sitter Petra på golvet med papper fram-
för sig, hon välkomnar mig och säger "vad synd att du kommer nu, vi som redan har 
pratat så mycket". Då jag är inne i lokalen ser jag Doris sitta på en stol, de andra sitter 
på madrasser med ryggarna mot väggen. Nu förstår jag varför det inte fanns kläder på 
krokarna, det är så kallt i lokalen att de har sina jackor över fötter och ben.  
 
Petra leder denna studiecirkelträff och hon pratar om sin sjukdom, sockerberoende, hur 
och vad hon gjort och vilken hjälp hon fått för att bli frisk. Denna kväll var planerad 
som en pratkväll med inställd gympa; tur i oturen för ledaren är sjuk. Då jag inte visste 
om detta kommer jag till cirkeln på förutbestämd tid och missar därmed mycket av 
kvinnornas samtal med varandra.  
 
Kvinnorna pratar utifrån vad Petra berättat om sin erfarenhet från sjukvård, behand-
lingshem och hur hon ändrat sin kost för att må bra idag. Kvinnorna pratar om hur de 
har blivit bemötta på vårdcentralen då de sökt för sin övervikt. De upplever att det 
varken finns kunskap eller förståelse för övervikt och de problem som hör ihop med det. 
Råden de fått vill kvinnorna inte ha eller så har de redan provat dem och tid till doktorn 
kan de bara få om de kan argumentera för det. Cirkeldeltagarna är eniga om att det är 
medicin/tabletter som vårdcentralen erbjuder tillsammans med ”en klapp på huvudet” då 
”de” inte tycker att kvinnorna har så mycket övervikt. Kvinnorna menar i sina konstate-
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rande replikskiften att tabletter inte är det enda, om ens det, som behövs för att få hjälp 
till att bli av med övervikten. Doris funderar om hon, och kanske fler med henne, också 
är sockerberoende fast ingen förstått det och kunnat hjälpa henne. Den hjälp hon fått 
från sjukvården har varit utifrån det som går att mäta och sockerberoende går inte att 
mäta, enligt Petra.  

Cirkelavslutning  

Den sista observationen är också avslutningskväll för ”Stor-gympa”. När jag kliver in i 
lokalen hälsar Emma och Doris mig välkommen och efter en stund kommer de övriga 
deltagarna. I kväll är det ingen gympa utan en gemensam måltid som Petra har lagat. 
Totalt blir vi sex kvinnor runt bordet; fyra deltagare, ledaren och jag. Under maten 
pratar vi om hur Petra gör för att reda såser då allt vetemjöl är förbjudet i hennes mat-
lagning. Hur och vad hon gör för att undvika allt socker och vetemjölsprodukter väcker 
nyfikenhet hos deltagarna, men de är inte avundsjuka på allt hon måste tänka på; 
matlagning var ju inget dessa kvinnor är roade av.  
 
Doris berättar att hon nu har börjat tänka på allt sött som hon stoppar i sig. Hennes tan-
kar om detta startade då Petra pratade om sitt sockerberoende. Någon tar upp att det stått 
i tidningar om sockerberoende personer. De noterar att det är konstigt att det står om det 
nu, då de själva nyligen fått vetskap om sockerberoende och vad det innebär. Kvinnorna 
fortsätter att prata om den diskussion som förts i TV och tidningar om dricka- och 
godisautomater i skolan. Deltagarna tycker att läsk och söta, snabba kaloribomber inte 
ska finnas lättillgängligt på skolorna, då ingen bör eller ska äta sådant. Kvinnorna 
undrar vilka signaler vi ger våra barn med dessa automater i skolan. Ett annat exempel 
från skolvärlden berättas också, där barn i årskurs två haft skolutflykt. Till matsäck fick 
ett barn med sig smörgås, nyttiga kex och saft. Väl hemma igen gråter barnet för att hon 
har blivit mobbad för sin matsäck, de andra barnen hade haft Coca Cola och godis med 
sig. Skrämmande, tycker alla runt bordet. Efter maten och kaffet börjar deltagarna 
droppa av en och en från lokalen. Emma säger hej då och uppmanar dem att anmäla sig 
direkt till studieförbundet om det är så att de vill fortsätta med gympan.  

KAMRATCIRKELN  

Studiecirkelgrupper kan se olika ut och träffarna kan bedrivas på olika sätt, även om 
cirkeln utgår från samma material. För att kunna beskriva detta, har en observation 
gjorts i en annan cirkelgrupp; inte för att jämföra grupperna men för att ge en bild av 
hur olika cirklar kan bedrivas. Denna andra cirkelgrupp som observerats är ett kamrat-
gäng som består av fem kvinnor som mötts genom en intresseförening i ungdomen. 
Idag, 45 år senare, träffas de fortfarande regelbundet hemma hos varandra, vilket sker i 
turordning. Träffarna har genom åren varit på kamratbasis, men de har då och då bedri-
vit dem i studiecirkelform, hyrt lokal och haft någon utomstående som cirkelledare.  
 
Kamratträffen startar alltid med att de äter något tillsammans, så även denna cirkelkväll, 
och efter maten vid kaffet kan någon ta fram ett handarbete medan samtalen fortsätter. 
De strävar efter att duka vackert, använda finporslinet och kristallglasen "det är både 
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roligt för den som dukar som för gästerna". Denna kväll är inget undantag sånär som på 
glasen, värdinnan har dukat med vardagsglasen "för jag tyckte de passade med 
servetterna". Kvinnorna berättar att de är matintresserade, en av dem har uteslutit kött 
vilket inneburit att "nu läser vi alla fiskrecept vi kan". Intresse för mat och motion är 
något de har gemensamt och som de alltid, mer eller mindre, pratar om. Utifrån detta 
intresse och dessa ständigt återkommande samtal frågade kvinnorna den medlem i 
gruppen som har ”cirkelprofession” om det inte fanns något cirkelmaterial om hälsa och 
motion. Efter en stunds funderande kom hon att tänka på Det goda livet, "och då hade 
jag ändå haft materialet ett år"! Citatet visar att hon inte vill/inte tänker på att koppla sitt 
arbete med fritiden och sina kamrater, fastän det inte är något nytt fenomen för dem att 
bedriva en studiecirkel tillsammans.  
 
Efter maten sätter vi oss i en rymlig soffa och dricker kaffe. Det är nu cirkeln börjar, 
vilket påtalas och som man noga håller isär; mat- och cirkelprat. Under måltiden pratas 
det om varandras familjer, renoveringar, bilköp; det som för stunden rör kvinnornas 
vardagsliv. Detta prat avslutas då cirkeln startar. Alla kvinnorna har läst avsnittet 
motion till kvällens träff, cirkelträff fem. Cirkeln startar inte förrän att alla sitter ned i 
soffan, trots att värdinnan menar att "ni kan väl börja prata innan jag sitter ned - jag hör 
ändå". När alla sitter börjar ledaren med att läsa högt ur materialet, en läsning som 
avbryts både nu och då av de andra eller av att hon själv avbryter sig för att kommentera 
det lästa. Kvinnorna håller med om att motion är bra "man blir så nöjd med sig själv 
efteråt", deras skilda erfarenheter av olika former av motion och gymnastik kommen-
teras. Det viktigaste, menar de, är "att hitta sitt sätt, gör vad som helst men gör något". 
De pratar om krämpor, sjukdomar och rädsla för att bli sjuk och vad man kan göra 
fastän man har ont "bara man får fötterna över sängkanten så går det". Nyheter, sådant 
som de tidigare inte visste om varandra, kommenteras och blir föremål för diskussion. 
Var och en av kvinnorna motionerar på sitt sätt, vilket är ett led till att upprätthålla den 
grundkondition de grundlade i ungdomsåren. Vad kvinnorna funderar över och tar upp 
till diskussion är vilken kondition dagens unga kommer att ha när de är vuxna. Diskus-
sionen kommer in på dagens skolbarn och deras gymnastik och på att dagens barn inte 
har samma rörelsemönster som de själva hade när de var små. "Tänk vi gick ju jämt."  
 
När cirkeltiden går mot sitt slut ställer jag några frågor, både planerade och spontana, 
till deltagarna. Mina frågor utmynnar i diskussioner i gruppen. Diskussioner som 
deltagarna ibland frågar om de är svar på mina frågor. Den första frågan jag ställde rör 
materialet. Materialet har alla kvinnorna läst och läser, någon har läst det flera gånger. 
Detta trots att de enhälligt säger att materialet inte lär dem något, de vet allt som står 
där.  

 
Vi vet precis allt som står i materialet, men vi måste lära oss det vi kan.  

 
De tar även in annat passande material till cirkelträffen, det kan till exempel vara 
böcker, specialtidningar eller Apotekets informationsblad. På min fråga om denna 
cirkelkväll motsvarar deras övriga cirkelträffar, svarar de enhälligt ja. En cirkelträff som 
inte var lika som andra träffar var den gången gruppen skulle ha temat mat. Denna träff 
inleddes även den med mat men med den skillnaden att ”cirkelpratet” startade redan 
under måltiden och inte, som annars brukligt är, efter maten. Kvinnorna berättar att de 
under den cirkelträffen, blev glatt överraskade då det framkom att alla försöker handla 
närproducerad mat. Det var inget de visste om varandra sedan tidigare, men de blev 
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heller inte förvånade att de tänkte, tyckte och handlade lika. "Vi är så olika men tänker 
lika, vi har samma skolning, grund och vår intresseförening danade oss."  
 
Om gruppen betyder/betytt något för de ställningstaganden de gjort/gör i sina liv blev en 
naturlig fråga efter denna utsaga. Kamraterna ger ett stöd menar de och om de har 
ändrat sig utifrån gruppen kan de kanske ha gjort det, men bara i det lilla. För att kunna 
ändra sitt tänk eller sitt handlande tror någon att det handlar om att ge varandra tips.  

 
när det är uttalat är det lättare att ta till sig det även själv, för då måste man uttala det högt det 
man tänker och tycker. 

 
Efter en stunds tänkande och diskuterande är det någon som kommer på att hon gjort 
eller beslutat något eftersom hon kände att hon hade stöd för sitt handlande i gruppen; 
utan stöd av kamraterna hade hon inte gjort som hon gjorde. Kvinnorna är öppna och 
raka mot varandra i diskussionerna och ingen tar illa upp att få sanningar öppet 
deklarerat inför varandra i gruppen. Kvinnornas långa vänskapstid tillsammans och 
deras öppenhet mot varandra, bidrar till att vad de gör och säger på sina träffar är så 
naturligt att de inte tänker på vad det betyder för var och en av dem.  

7 ANALYS 

I resultatet framkommer det att båda observerade cirklarna skiljer sig åt på flera sätt. 
Hur, varför och vad de är olika i och vilken betydelse det kan ha för studiecirkeldel-
tagarnas lärande och hälsa kommer att beskrivas under denna rubrik. Begreppet lärande 
analyseras med koppling till studiecirkelgrupp, studiecirkelledarrollen och studiecirkel-
materialet. Därefter analyseras begreppet hälsa. Analysen avrundas med ett samman-
fattande stycke under rubriken: Anpassning, hälsa och lärande och den allra sista 
analysrubriken är: Anpassning som utveckling.  

LÄRANDE I STUDIECIRKLAR  

Enligt vad som beskrivs i resultatet och vad som framkommit under analysförfarandet 
har deltagarna på olika sätt lärt sig något genom sitt cirkeldeltagande. Detta lärande ser 
delvis olika ut i de båda cirkelgrupperna och för var och en av deltagarna. 

Studiecirkelformen möjliggör en lärprocess 

Att formen för de båda observerade studiecirklarna skiljer sig åt framgår av resultatet 
och är en naturlig följd av att det är olika deltagare som utgör cirkelgruppen, med skilda 
förväntningar både för det egna deltagandet som cirkelns innehåll. Enligt Oscar Olsson 
(Törnqvist, 1996) så är det grundtanken med studiecirkelformen, att den bygger på 
deltagarnas förutsättningar, intressen, en självbildning genom reflektion. Oavsett 
cirkelform har de båda cirklarna flera saker gemensamt, utgör några av studiecirkelns 
karakteristika (Gustavsson, 1991):  

• Deltagarna har ett intresse och söker själva aktivt upp kunskap. 
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• Deltagarna begrundar den nyfunna kunskapen och ställer den i relation till sin 
egen vardag. 

• Deltagarna diskuterar med varandra utifrån vars och ens tankar för att utifrån en 
kollektiv reflektion kunna se utanför den egna vardagen, vilket kan leda till ett 
förändrat medvetande, en självbildning.  

 
Ett studiecirkeldeltagande innebär att regelbundet och ofta med förutbestämda inter-
valler möta andra deltagare i cirkelträffarna (Törnqvist, 1996). Det handlar om att möta 
andra människor med ett gemensamt intresse, möta andras tankar och idéer och ett 
cirkelmaterial. Dessa möten bidrar till deltagarens lärande, vare sig mötet är bokligt, 
verbalt eller ”visuellt”. Att möta någonting nytt eller att känna igen någonting, genom 
någon annan, kan innebära ett annorlunda tänkande och utgöra en början till ett 
begrundande över den egna vardagen. Det sker genom att den egna vardagen distanseras 
vilket i sin tur innebär ett närmande till den, den egna vardagen synliggörs. Då den egna 
vardagen blir synlig möjliggörs ett närmande till det som ligger bortom den, att kunna 
se utanför den egna vardagen. Detta stämmer med Larssons (1996) vardagslärande; att 
problematisera den egna vardagen, få möjlighet att tolka och omtolka intryck. Denna 
lärprocess grundar sig i en självbildningstanke (Gustavsson, 1991) där deltagarna själva 
och tillsammans med varandra lär sig genom att utbyta erfarenheter och kunskaper. 
Denna lärprocess sker ibland medvetet, ibland omedvetet.  
 
Medvetet lärande sker då deltagarna är medvetna om att de möten som cirkeldeltagandet 
gett upphov till, givit dem andra aspekter på den egna vardagen och bidragit till att de 
förändrat sin vardag. De reflekterar över vardagliga ting som de inte gjorde tidigare. 
Tidigare har intrycken tolkats utan reflektion och då uppstår inget lärande enligt Larsson 
(1996). Ett medvetet lärande innebär att deltagarna kan distansera sig från sig själva för 
att sedan komma sig själv närmare på ett annat sätt. De har blivit medvetna om den egna 
vardagen, om sin livsvärld, genom att dela sin livsvärldserfarenhet med andra i cirkel-
gruppen. Att mötas i cirkeln har bidragit till att kvinnorna fått vidga sina vyer (Sund-
gren, 1997). De har berikat sitt eget seende och problematiserat sin vardag, vilket är 
vardagslärande enligt Larsson (1996).  
 
Ett lärande som sker omedvetet innebär att deltagarna inte är medvetna om att de i 
möten med andra tar del av andras aspekter, i samtal eller i det lästa. Deltagarna är inte 
medvetna om att invanda tankar förändras (Larsson, 1996) då de läser cirkelmaterialet 
och eller berättar om sina erfarenheter i diskussionerna. Inte heller är de medvetna om 
att de utvidgar sin vardagskunskap, sin livsvärldsföreställning genom att höra andra 
berätta om sina erfarenheter (Tengström, 1987). Deltagarna reflekterar inte över att de 
lär sig något av varandra. De är inte medvetna om att de tänker och tolkar det de hör i 
gruppdiskussionen och förvandlar det till ny kunskap hos dem själva. Att revidera sina 
tolkningar är enligt Larsson (1996) att lära sig något, det är där vår kunskap finns. 
 
Ett omedvetet lärande kan bli ett medvetet lärande genom nya möten som sker i cirkel-
deltagandet och om deltagaren reflekterar över det som sägs i mötet. Det kan vara att 
själv reflektera omkring cirkelmaterialets innehåll, men det kan också vara att bli med-
veten genom de återkommande diskussionerna i cirkelgruppen. Cirkeldeltagandet är ett 
kommunikativt lärande, enligt Sundgren (1997). Detta förutsätter att deltagarna blir 
medvetandegjorda om vad som sagts och att de har haft tid att reflektera över det sagda, 
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vilket kan ske i cirkelgrupper med aktiva ledare. Att bli medvetandegjord om cirkelns 
betydelse för det egna lärandet, kan även ske utanför cirkeln genom att verbalt uttrycka 
för andra som inte finns med i cirkelns gemenskap, vad som diskuterats eller vad delta-
garna gjort på cirkelträffarna. Detta är också ett sätt att få distans till den egna vardagen 
och på så sätt komma sig själv närmare. För att denna distansering ska kunna innebära 
ett lärande måste deltagaren våga vara nära sig själv, genom att vara medveten om och 
reflektera över sig själv och sin vardag gentemot det sagda, oavsett vad som sägs eller 
vem som säger det, till exempel en cirkeldeltagare, cirkelmaterialet eller något/några 
utanför cirkeln.  
 
Medvetet och omedvetet lärande har betydelse för om deltagaren ska kunna förändra 
något i sin vardag. Uteblir lärandet, uteblir även möjligheten till förändring i deltagarens 
livsvärld. Cirkeldeltagandet bidrar till ett lärande, som möjliggör för deltagaren att 
förändra sin vardag och därmed anpassa sig till andra betingelser och beteenden i 
vardagen. Dessa kan i sin tur, om deltagaren reflekterar över den förändrade vardagen, 
innebära en fortsatt förändring i tanke och eller i handling. Cirkeldeltagandet har då 
startat en lärandeprocess, en process och ett lärande som är ständigt pågående (Larsson, 
1996) och som ser olika ut hos deltagarna.  

Lärande som förvåning 
Pia, en av deltagarna i ”Stor-gympa” cirkeln, hade innan cirkelstarten bestämt sig för att 
det fick vara slut med att vara stor. Deltagandet i cirkeln var ett steg i en lärprocess för 
henne. En lärprocess som startade med förvåning, hon visste inte att hon kunde eller 
klarade av det hon gjorde, vilket förvånade henne. Detta medförde att hennes bild av sig 
själv förändrades. Pia har också blivit medveten om sitt beteende, hon tillåter sig inte 
längre att låta bli att gå på aktiviteter om viljan eller lusten till det saknas. När hon väl är 
på aktiviteten är det roligt, vilket också förvånade henne till en början. Denna förvåning 
har inneburit ett lärande för Pia, ett lärande som minskar hennes motvilja till aktiviteten 
nästa gång den uppenbarar sig. Hon har lärt sig att tolka sitt beteende men även lärt sig 
att hon klarar mer än vad hon tror.  
 
Lärande som förvåning innefattar att tankar har börjat tänkas medvetet, metakognitivt 
enligt Vygotsky (Crain, 2004). Metakognitionen har betydelse för hur vi handlar. För 
Pia har denna medvetenhet inneburit att hon agerar i sin vardag på ett mer aktivt, 
medvetet sätt än tidigare. Detta liknar den reflektion som Larsson (1996) menar behövs 
för att vi ska kunna lära i vardagen. Larsson menar också att om vi tänker på att vi hela 
tiden tänker, kan vi medvetet göra något åt våra handlingar. För Pia innebar förvåningen 
att hon uppmärksammade sin egen situation och sitt kunnande. En uppmärksamhet som 
både Larsson och Molander (1998) menar behövs för att ett lärande ska kunna ske.  

Lärande som bekräftelse  
För deltagarna i Kamratcirkeln har lärandet varit i form av bekräftelse. Det framkommer 
då dessa kvinnor uttalar sig om cirkelmaterialet, däri stod inget nytt. Innehållet i cirkel-
materialet var något de redan kunde. Detta är ett uttryck för en medvetenhet om en 
omedveten kunskap som enligt dessa kvinnor behöver bli medveten. Ett lärande som 
bekräftelse bidrar inte till förnyat lärande eller kunnande, bekräftelse är i sig inget 
lärande. Denna form av lärande bidrar till att medvetandegöra en kunskap som deltagar-
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na redan har, en återerövring av redan lärd kunskap genom att bli medveten om den 
främst genom att läsa cirkelmaterialet. Något liknade uttrycker Anna i ”Stor-gympa” 
cirkeln då hon uttalar sig om materialet, det var sådant hon redan visste eller kände till.  
 
Lärande som bekräftelse visar på materialets betydelse för att lyfta fram den kunskap 
som deltagarna sedan tidigare har, även om de inte är medvetna om den. Detta lärande 
påminner om Svenssons (1996) sätt att se på lärandet, att lära innebär inte alltid att lära 
nytt. Cirkelmaterialet återuppväcker det deltagarna redan lärt och kan, genom att 
uppmärksamma deras kunskap. Materialet kan sägas kommunicera med deltagarna, en 
slags responsivitet (Asplund, 1987). Denna kommunikation kompletterar deltagarnas 
kommunikation med varandra, en kommunikation som behövs för att få bekräftelse. 
Bekräftelsen är en uppmärksamhet på att deltagarna har kunskap och den bidrar till att 
en lärprocess kan starta som kan leda till nytt lärande, ny kunskap. Lärande som 
bekräftelse påminner om hur Molander (1998) beskriver att man kan nå kunskap; 
genom att uppmärksamma det vardagliga.  

Lärande som förändrad handling 

För flera av kvinnorna i ”Stor-gympa” cirkeln har cirkeldeltagandet inneburit ett läran-
de, som resulterat i ett förändrat sätt att utföra var dags handlingar på. Doris har ändrat 
både vilka livsmedel hon handlar och hur hon rör sig, hennes promenader har blivit fler 
men inte längre efter cirkeln. Lisa har delvis ändrat sina handlingar efter cirkeln. Delvis 
därför att hon har samma vardagshandlingar som tidigare, men Lisa har lagt till en ny 
rutin i sin vardag, någon gång nu och då läser hon om sockerberoende på internet. 
Denna nya rutin är en medveten handling och ett resultat av cirkeldeltagandet och som i 
framtiden kanske kan bidra till en förändrad handling. Ett lärande som förändrad hand-
ling är även vad Rut och Ida beskriver. Deras lärande har inneburit att de kommit till 
insikt om sina begränsningar, att inte kunna mer än de kan. Detta kräver en förändring i 
deras handlingar, att nöja sig med det som fungerar i vardagen, inte utsätta sig för mer 
än vad kroppen klarar av, vilket i sin tur kräver en medvetenhet och en kunskap om den 
egna kroppens förutsättningar.  
 
Lärande som förändrad handling innebär att valmöjligheter, tänkande, självförtroende 
och aktiviteter förändras hos deltagarna. Detta lärande förändrar deras medvetenhet om 
sig själva och vars och ens möjligheter att påverka det egna livet. En intresseutveckling 
av den egna vardagen har skett i samklang med andra människor och eller materialet i 
studiecirkeln. Denna form av lärande kan liknas vid det Larsson (1996) nämner som 
utmanande av tolkningar och att pröva sin förmåga, öppna sina sinnen enligt Sundgren 
(1997). Det ger deltagarna ett självförtroende som Molander (1998) menar behövs för 
att deltagarna i cirkeln ska kunna delge andra sin kunskap och ta del av andras kunskap.  

Lärande som förstärkning   
Det lärande som Petra fått genom cirkeldeltagandet kan beskrivas som en förstärkning. 
Ett lärande som har förstärkt den kunskap hon har och hennes handlingar, vilka 
fortsätter förändras, utvecklas och förstärkas vartefter hon lär sig. Medvetenheten och 
lärandet ökar vartefter cirkeldeltagarnas kunskaper explicitgjorts, till exempel i 
cirkeldiskussioner. Det handlar också om att utöva gymnastik och att genom 
kroppsrörelser få ett lärande, bli medveten om kroppen och vad kroppen kan, vilket är 
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en ständig lärprocess enligt Petra. Hon har blivit medveten om att ju mer hon rör sig 
desto mer har hon och kroppen lärt sig att omsätta i handlingar, till exempel att gå 
längre promenader. Studiecirkeln var ett led i hennes lärprocess mot ett friskare liv, 
cirkeln förstärkte det hon redan kunde. Lisa kan också beskrivas ha lärt genom sitt 
cirkeldeltagande, en förstärkning av det hon är på väg till, att minska i vikt. Hon har 
blivit medveten om vad hon skulle kunna göra, då hon lite nu och då läser vad som står 
på hemsidan för sockerberoende. Även Emma beskriver lärande som förstärkning då 
hon genom denna cirkel blev medveten om att de sätt hon aktiverar sig på är bra. För 
Emma innebär detta lärande att hon ska fortsätta röra på sig på samma eller liknande vis 
som hon har gjort.  
 
Lärande som förstärkning är en komponent i en pågående process. Det är ett lärande 
som stöttar och bidrar till en redan inslagen väg. Deltagarna valde att delta i cirkeln som 
ett steg i förändring av livsvärlden. De ville utveckla sig själva, vilket påminner om 
Asplund (1987) som säger att social responsivitet utvecklar individualiteten. Deltagarna 
fick möjlighet till social respons genom cirkeln och detta möjliggjorde en kommuni-
kation med andra vilket i sin tur hade betydelse för den egna uppfattningen om den egna 
livsvärlden. Detta överensstämmer med Bengtsson (1999) att vår livsvärld är en social 
värld, ett samspel med andra vilket kan jämföras med Molander (1998) som, bland 
annat, ser kunskap som en pågående berättelse. Lärande som förstärkning är även ett 
exempel på att människan lär inte bara genom att läsa och samtala, utan också genom 
handling. Detta kan liknas vid Larssons (1996) livsvida lärande.  

Lärande som att ta till sig boklig kunskap 
Studiecirkelmaterialet är ingen bok men likväl en skriven text, så på det sättet kan det 
ses som en bok, någon annan jämförelse mellan cirkelmaterial och bok är inte aktuellt. 
Lärande som att ta till sig boklig kunskap beskrivs av deltagarna på flera sätt. Att läsa 
en text, menar Kamratcirkelns deltagare, är att lära sig något, texten lärde dem att de 
redan kunde. Dessa kvinnor använder sig även av andra litterära källor för att få 
inhämtande av boklig kunskap. Det är genom att läsa som de lär sig, de är inte 
medvetna om att de lär på flera andra sätt, till exempel genom att diskutera. Doris, från 
”Stor-gympa” cirkeln, ger en annan beskrivning om lärande som att ta till sig boklig 
kunskap. Hon har lärt genom att läsa materialet, men även genom att lyssna på andra. 
En dialog utifrån cirkelmaterialet hade hon velat ha mer av för att det egna lärandet 
skulle bli både breddat och fördjupat. Denna medvetenhet som Doris ger uttryck för 
finns inte hos kvinnorna i Kamratcirkeln, de är så vana med varandra att de inte tänker 
på att de lär av och genom varandra. Lärande som att ta till sig boklig kunskap ger 
Emma och Petra ytterligare en bild av. Genom att läsa materialet blev de medvetna om 
saker som de tidigare inte hade reflekterat över, de uppmärksammade sin livsvärld.  
 
Lärande som att ta till sig boklig kunskap innebär att lära sig uppmärksamma sin livs-
värld. Livsvärlden kan vidgas om deltagarna kommunicerar med varandra. Att lära sig 
uppmärksamma sin livsvärld innebär att cirkeldeltagarna responderar gentemot 
varandra, att de i cirkeldiskussionerna delger och uppmärksammar vars och ens livs-
värld. Lärande som att ta till sig boklig kunskap kan jämföras med Molander (1998) då 
han menar att kunskap och uppmärksamhet är knutna till varandra. Att uppmärksamma 
en text var för några deltagare lättare än att uppmärksamma beteenden. Vilket kan 
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liknas vid Asplund (1987) som menar att i en grupp finns det ett kollektivt beteende 
som deltagarna anammar, utan att veta varför. Detta påminner om det som Tengström 
(1987) kallar gemensam livsvärldsuppfattning, om deltagarna har det måste nya erfaren-
heter komma till gruppen om dessa ska kunna vidgas och mynna ut i en växande var-
dagskunskap. Erfarenheter kan till exempel finnas i cirkelmaterialet och hos deltagarna.  

Studiecirkelkulturens betydelse för lärandet  

En grupp (NE, 2000) består av flera människor som har något gemensamt, en samling 
människor som lätt kan överblickas eller har en viss tillhörighet. Att tillhöra en eller 
flera grupper där varje grupp har sina värderingar och normer, menar Allwood (2000) 
påverkar människans syn på sig själv och hur hon ser på andra. Asplund (1987) menar 
att om vi ingår i en grupp kommer vi snart att bete oss som gruppen, utan att kanske 
veta varför. En studiecirkelgrupp består av en grupp människor som träffas och 
diskuterar ett gemensamt intresse och eller deltar för att få dela sitt intresse i en gemen-
skap med andra (Andersson, m.fl., 1996; Alsin & Andersson, 2001). Cirkeldeltagarna 
behöver inte känna varandra innan cirkelstarten, även om några studiecirklar består av 
vänner. Deltagarna i denna studie är inget undantag från detta. Vad som skiljer en 
cirkelgrupp från andra grupper är bland annat att deltagandet är fritt och frivilligt, 
deltagarstyrt, livsvärldsförankrat (Folkbildningsrådet, 1998). Förutom detta så har 
cirkelgrupper, i den studie jag genomfört, ett material till sitt förfogande.  
 
En studiecirkelgrupp och dess deltagare utvecklas olika, vilket beror på cirkelformen 
och dess flexibilitet (Andersson, m.fl., 1996), men deltagarna kan även ändra målsätt-
ning för cirkeln och eller för cirkeldeltagandet enligt Alsin och Andersson (2003). 
Enligt Alsin och Andersson är det bland annat deltagarnas målsättning med cirkeln och 
deras relationer till varandra som bidrar till att cirkelgrupperna utvecklas olika. Enligt 
författarna hade bland annat materialet betydelse för att en del cirkelgrupper och dess 
deltagare förändrade målsättningen för studiecirkeln. Enligt vad som kommer fram i 
min studie kan det istället vara deltagarnas relationer till varandra som kan ha betydelse 
för hur och att deltagarna använder eller inte använder studiecirkelmaterialet. Det skulle 
i så fall betyda att det har betydelse om cirkelgruppen per definition är primär eller 
sekundär.  
 
Kamratcirkeln är en grupp kvinnor som genom att ta sig an ett cirkelmaterial blev en 
cirkelgrupp. De är en primärgrupp enligt NE (2000) definition av grupp, då de har 
bestämda relationer med varandra. ”Stor-gympa” gruppen är mer att likna vid en 
sekundärgrupp enligt NE: s definition, vilket beror på att dessa deltagare har en 
gemensam målsättning, att gympa, som motiv för sitt cirkeldeltagande. Detta kan i sin 
tur ha betydelse för hur deltagarna erfarit cirkeln. Även om målet för Kamratcirkeln var 
att få tillgång till ett cirkelmaterial så är relationerna mellan dem viktigare än att 
diskussionerna utifrån materialet blir givande och stimulerade, vilket även stämmer med 
hur Asplund (1987) definierar grupp. Då deltagarnas målsättning med den sekundära 
cirkelgruppen ”Stor-gympa” inte blev vad deltagarna önskade, saknar denna grupp 
relationer till varandra, vilket skulle kunna vara en av flera orsaker till hur denna cirkel 
utvecklade sig. När inte gymnastiken blev som deltagarna hade tänkt sig, saknades även 
drivkraften till att vilja ta sig an materialet. ”Stor-gympa” cirkeln är inte en grupp enligt 
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Asplund, utan en elementär gemenskap där självändamålet, att få gymnastisera, var det 
som föranledde kvinnorna att vara socialt responsiva med varandra.  
 
Studiecirkeldeltagarnas erfarenhet av cirkelverksamhet, eller studiecirkelkulturen, kan 
även den vara av betydelse för hur cirklarna utvecklade sig. Enligt Sundgren (1997) 
innebär ett cirkeldeltagande att vara sig själv, samtidigt som deltagaren ska spela rollen 
som cirkeldeltagare. I Kamratcirkeln var deltagarna väl förtrogna med cirkelkulturen 
och vad som förväntades av dem för att cirkeln skulle fungera som en cirkel, enligt den 
rådande cirkelkulturen idealt sätt (Gustavsson, 1991; Törnqvist, 1996). ”Stor-gympa” 
var en kombinationscirkel. Den hade en cirkels karakteristika men hade lagt till en 
aktivitet, gymnastik, under cirkeltiden. ”Stor-gympa” cirkeln hade en annorlunda 
studiecirkelform, som ingen av deltagarna var van vid, även om det fanns de cirkeldel-
tagare som hade viss erfarenhet från annan studiecirkelverksamhet. Detta kan även det 
ha haft betydelse för att diskussionerna inte blev som de var tänkta i denna cirkelgrupp. 
Om inte cirkelformen känns igen, blir cirkeldeltagarnas roll (Sundgren, 1997) otydliga i 
cirkelgruppen.  

Studiecirkelledarrollen och dess betydelse för lärandet 
Enligt Törnqvist (1996) och Andersson (2001) har alla deltagare i en studiecirkelgrupp 
och ledaren ansvar för hur cirkelgruppen formas, utvecklas och hur samtalen och 
diskussionerna förs i gruppen. Hur detta sker och utvecklas i cirkelgruppen är i viss mån 
beroende av allas erfarenheter av studiecirkeldeltagande. Andersson fann att deltagarnas 
förväntningar på innehållet eller deras kunskaper om och erfarenheter av innehållet och 
vad lärande är, är av betydelse för hur de ser på cirkelledarrollen. Vidare menar 
Andersson att även ledarens syn på sin roll och förväntningar på cirkeln har betydelse 
för hur cirkeln kommer att utvecklas och att cirkelledarskapet kan antas vara beroende 
bland annat på ledarens tidigare erfarenheter, kunskaper, den egna livssituationen.  
 
Enligt Andersson (2001) innebär cirkelledarskapet inte detsamma i alla cirklar, det 
skiljer sig åt beroende på vad för slags cirkel det handlar om. Handlar det till exempel 
om en cirkel i keramik är ledarens kunskaper och förmåga att lära, visa deltagarna ”allt” 
inom keramiken, av större betydelse än ledarens förmåga att leda gruppen i en diskus-
sion. Att diskutera kräver tid, en ledare och aktiva deltagare, vilket är några karakteris-
tika i studiecirkelformen (Törnqvist, 1996). Förväntningarna och föreställningen, från 
både ledare och deltagare, har betydelse för cirkelns utformning. Samstämmigheten, 
eller brist på den, deltagarna emellan, om cirkelns genomförande kan i sin tur ha bidra-
git till hur de båda observerade cirklarna bedrevs.  

HÄLSA OCH STUDIECIRKELN 

Samhällets ansvar för folkets hälsa har gått från 1700- talets förhindrande av sjukdomar 
och spädbarnsdödlighet (Qvarsell, 1989), till att idag skapa förutsättningar i samhället 
för befolkningens hälsa (Prop. 2002/03:35). Enligt Olsson (1997) är folkhälsan ett 
ansvar för samhället medan individens hälsa är ett samspel mellan individ och samhälle. 
Det som räknas som hälsa i ett specifikt samhälle (Nordenfelt, 1995) är påverkat av 
omgivande faktorer eller dess värderingar som bestäms av individerna i samhället och 
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vad som anses vara ett minimalt lyckligt mänskligt liv. Nordenfelt menar att hälsa är 
basen i välfärdssamhällets föreställning om den. Om föreställningen om hälsa ändras, 
ändras också vad hälsa är, kan vara och upplevas som, för människorna i samhället.  

Studiecirkelformen, en hälsobefrämjande aktivitet  

För att kunna jämföra studiecirkelformen med folkhälsomålen (Prop. 2002/03:35), 
måste studiecirkelformen ses som en abstraktion, ett ideal, inte en verksamhet. Studie-
cirkelformen är då densamma oavsett cirkelns innehåll. Den cirkelform som avses är 
den som Oscar Olsson (Törnqvist, 1996) formade i början av 1900- talet, innehållande 
de karakteristiska Gustavsson (1991) beskriver (se s. 12-13; 52-53 denna uppsats).  
 
Flera målområden (Prop. 2002/03:35) har tagits fram för att skapa samhälleliga förut-
sättningar för befolkningens hälsa. Målområdena ska vara övergripande, ge vägledning 
och de ska kunna inordnas i olika aktörers verksamheter, till exempel hos frivillig-
organisationer. Enligt Andersson m.fl. (1996) fyller studiecirkeln olika funktioner för 
deltagarna och för lokalsamhället. I denna studie ses Landstinget Sörmland som ett 
lokalsamhälle. Det är studiecirkelns flexibilitet, enligt författarna, som bidrar till att 
cirkeln är användbar och har en betydelse för både mikro-, deltagare, och makronivå, 
samhället. Nordenfelts (1995) holistiska hälsobegrepp inrymmer flera olika aspekter på 
hälsa. Det ges möjligheter att utveckla och uppleva dessa aspekter genom ett studie-
cirkeldeltagande. Så som de första fem folkhälsomålen beskrivs i Prop. 2002/03:35 kan 
de, om de i viss grad omformuleras, stämma överens med studiecirkelformen, i en opti-
mal utformning, vilket i sin tur gör att studiecirkelformen i sig kan sägas ha hälsa, 
utifrån Nordenfelt (1995).  
 
Det första målområdet i Prop. 2002/03:35, delaktighet och inflytande i samhället, erbju-
der den studerade studiecirkeln. Inflytandet i samhället är inte lika påtagligt som möjlig-
heten till inflytande i studiecirkeln, enligt resultatet. Det fanns möjlighet för cirkeldel-
tagarna att ha inflytande i lokalsamhället, om de utnyttjat möjligheten att skicka in sina 
tankar och synpunkter till landstingets företrädare på de dialogblad som fanns till cirkel-
materialet. Inflytandet i cirkeln har deltagarna på bland annat dess innehåll och form. I 
cirkeln är ingen deltagare eller ledare förmer än någon annan och den är beroende av 
allas delaktighet i cirkelgruppen (Törnqvist, 1996). Ett cirkeldeltagande beror bland 
annat på (Andersson m.fl., 1996) att deltagaren söker en gemenskap med andra, oavsett 
om det är för att dela gemenskapen eller det egna intresset med andra i cirkelgruppen. 
Detta kan jämföras med Nordenfelt (1995) att cirkeln gör det möjligt för deltagaren att 
nå egna självvalda mål och utföra en handling, några aspekter av det holistiska hälso-
begreppet. Deltagarna i denna studie ger en bild av att alla deltagares aktiva medverkan 
behövs för att en cirkel ska fungera som den är tänkt, idealiskt. ”Stor-gympa” cirkelns 
deltagare förmådde inte eller saknade tillräckligt aktiva deltagare/ledare för att forma 
cirkeln, vilket inte gällde Kamratcirkeln. Samtliga deltagare i dessa två cirkelgrupper 
sökte sig till cirkeln för att nå ett eller flera självvalda mål.  
 
I en studiecirkel blir varje deltagare respekterad för den han/hon är och alla får komma 
till tals (Andersson, m.fl., 1996; Alsin & Andersson, 2001; 2002). Detta kan motsvara 
det andra målet, ekonomisk och social trygghet (Prop. 2002/03:35), vilket Nordenfelt 
(1995) beskriver som standardomständigheter och förmåga att handla, några aspekter 
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till möjlighet att uppleva hälsa. Den sociala trygghet som finns i cirkelgruppens gemen-
skap, en standardomständighet, ökar möjligheten att utveckla förstahandsförmågor till 
andrahandsförmågor. Cirkelgruppen kan utgöra den sociala trygghet som bidrar till att 
varje enskild deltagare kan utveckla sina egna förmågor, såväl inom som utanför cirkel-
gruppens gemenskap. Studiecirkeln strävar efter trygghet och jämlikhet i cirkelgruppen, 
vilket kan sägas motsvara det tredje folkhälsomålet, trygga och goda uppväxtvillkor. 
Deltagarna i studien visar, oavsett om det fanns gemenskap i gruppen eller inte, att ett 
cirkeldeltagande utvecklar individens förmågor. Detta syns tydligare hos deltagarna i 
”Stor-gympa” cirkeln än hos deltagarna i Kamratcirkeln. Oavsett i vilken grupp 
deltagarna deltagit i har de blivit respekterade för dem de är, en form av social trygghet. 
Cirkeln bidrog till att utveckla deras andrahandsförmågor.  
 
Hög sysselsättning är det fjärde målområdet (Prop., 2002/03:35) och enligt NE (2000) 
har individens upplevda hälsa en stark koppling till utbildning och bra ekonomi, liksom 
tillgång till ett meningsfullt arbete. Enligt Andersson m.fl. (1996) är studiecirkeln ett 
sätt för många att sysselsätta sig, oavsett om deltagaren har ett arbete eller är dagledig, 
oavsett orsak. Förutom att en studiecirkel ger möjlighet att uppfylla deltagarnas egna 
mål så erbjuder cirkeln även en möjlighet att utföra handlingar som annars inte är 
möjliga. Detta kan vara att få tillgång till ett cirkelmaterial eller andra attribut, till 
exempel musikanläggning, brännugn för lera, vävstol. Enligt Nordenfelt (1995) rör 
upplevelse av hälsa att kunna uppfylla sina mål och känna sig fri att utföra handlingar, 
vilket inte rör individens upplevelse av meningsfullhet i arbete eller att ha en bra 
ekonomi. Alla individer har olika behov, utöver de basala behov som är gemensamma, 
enligt Nordenfelt. Dessa individuella, självvalda behov och mål är av betydelse för 
individens egen överlevnads skull, vilket kan vara att delta i en självvald studiecirkel-
verksamhet. De flesta av studiens deltagare hade ett arbete. Deltagandet i cirkeln 
möjliggjorde en handling för deltagarna. Detta speciellt för ”Stor-gympa” deltagarna, de 
hade inte tidigare haft möjlighet till att gymnastisera. Cirkeln var även en möjlighet för 
Kamratcirkelns deltagare att uppfylla deras egna mål, att få ett tillskott i de ständigt 
återkommande diskussionerna om hälsa, kost och motion. Cirkeln var en meningsfull 
och självvald aktivitet för samtliga deltagare i studien.  
 
Det femte målområdet i Prop. 2002/03:35, sunda och säkra miljöer och produkter, går 
även det att transformera om till studiecirkelverksamhet. Produkten skulle kunna vara 
studiecirkelmaterialet och om inte materialet överensstämmer med de förväntningar 
deltagarna har på det, avbryter antingen deltagaren sin cirkelmedverkan eller så 
omformulerar deltagaren och eller hela cirkelgruppen målet för studiecirkeln 
(Andersson, m.fl., 1996; Alsin & Andersson 2001; 2003). Miljön har betydelse för hur 
cirkeln utvecklas och eller hur diskussionerna bedrivs (Alsin & Andersson, 2003). 
Enligt Nordenfelt (1995) har miljön betydelse för hur individen kan formulera sina mål 
och eller omformulera dem. Möjlighet att omformulera mål oavsett om det gäller 
förändrade livsvillkor och eller samhällsmiljö har betydelse för individens möjlighet att 
uppleva hälsa. Deltagarna i studien visar att om inte produkten, studiecirkeln, motsvarar 
deltagarens förväntningar eller krav avbryter deltagaren sin medverkan i gruppen. Detta 
innebar för några deltagare i ”Stor-gympa” cirkeln att det avbrutna cirkeldeltagandet 
bidrog till att de kunde omformulera sina mål, vad de ville uppnå eller sträva efter i sin 
vardag. För deltagarna i Kamratcirkeln stämde både miljön och produkten med vad de 
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sökte. Om det var så att det inte gjorde det kom dessa deltagare gemensamt överens om 
hur och vad de skulle förändra, så cirkeln blev som de önskade.  

Studiecirkelns betydelse för deltagarens hälsa  

Studiecirkelmaterialet Det goda livet kan ses som ett led i folkhälsoarbetet; att skapa 
förutsättningar i samhället för befolkningens hälsa. Materialet visar välfärdssamhällets 
föreställningar om och vad som är av betydelse för individens möjligheter att uppleva 
hälsa. De ämnen som tas upp i cirkelmaterialet innehåller ett flertal av de målområden 
som återfinns i Prop. 2002/03:35. Cirkelmaterialet kan ses som ett förmedlande av 
hälsoinformation, att skapa medvetenhet och hälsosamma identiteter förutom att 
påverka människors levnadsvanor (SOU, 1984:47, i Olsson, 1997). För att få tillgång 
till cirkelmaterialet krävdes det ett deltagande i en studiecirkel, att utföra en handling för 
individen. Enligt Nordenfelt (1995) är möjlighet till handling, att ha förmåga att handla 
och att kunna utföra handling några av aspekterna i det holistiska hälsobegreppet5.  
 
Nordenfelts (1995) holistiska hälsobegrepp utgår ifrån ett engagemang och ett intresse 
för den egna hälsan och från att människan är en handlande varelse i sociala relationer. 
Att intressera sig för hälsan är, menar Eriksson (1989), något ursprungligt och naturligt 
hos människan. Enligt Nordenfelt (1995) har människan två enskilda basala behov. Det 
ena är den universella driften6 som gäller för alla människor. Det andra är objekten för 
driften, ett viktigt villkor för överlevnad och hälsa. Objektet är i det här fallet 
studiecirkeln, en självvald aktivitet för att uppnå mål eller behov vilka är viktiga för 
individen att uppfylla för att ha hälsa, enligt Nordenfelt. Hur ett engagemang, ett 
intresse och en naturlig handling kan se ut har deltagarna i Det goda livet visat genom 
sitt deltagande i studiecirkeln. Deltagarna har genom denna självbestämda aktivitet 
upplevt ett visst mått av lycka, då målet, att få gymnastisera eller att få diskutera ett 
intresseämne i en studiecirkel, uppfyllts.  
 
Enligt Nordenfelt (1995) kan hälsa ses som en förmåga att utföra handlingar. Bara 
genom att delta i studiecirkeln har deltagarna utfört en handling, en handling som var 
självbestämd, vilket är en viktig ingrediens för att individens behov eller vitala mål ska 
uppfyllas eller nås. De olika behov och mål som deltagarna hade med sitt cirkel-
deltagande var att få tillfälle till en ny aktivitet – gympa, eller att få ett bidrag och en ny 
infallsvinkel till de återkommande diskussionerna om hälsa, kost och motion. Denna 
självbestämda aktivitet bidrog till att det skapades möjlighet att handla. Utan denna 
cirkel hade det till exempel inte funnits förutsättningar för deltagarna i ”Stor-gympa” 
cirkeln att få gymnastisera, inte heller hade Kamratcirkelns deltagare fått prata om sina 
intressefrågor, på ett annat sätt. Deltagarna i ”Stor-gympa” cirkeln uttrycker också att 
det även fanns hinder för att utföra handlingar. De hinder som dessa deltagare uttrycker 
är att de exempelvis inte kunde få en dietist till en cirkelträff.  

                                                 
5 För att tydligare visa på de ur Nordenfelt (1995) framtagna kriterierna för det holistiska hälobegreppet 
kursiveras de i texten.  
6 Den universella driften är den som människan behöver för sin överlevnad. Det kan till exempel vara 
mat, sömn, närhet till andra människor. 
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Hälsan har flera dimensioner, enligt Nordenfelt (1995), vilket flera av cirkeldeltagarna 
visar genom sin anpassningsförmåga. Hälsa är också att kunna anpassa sig till andra 
omständligheter än vad man är van vid. I ”Stor-gympa” cirkeln finns några deltagare 
som försöker eller har försökt omformulera sina egna mål efter sin egen föränderliga 
förmåga. Några kom fram till att de inte kunde mer än de kan och att de kanske ska nöja 
sig med det, medan andra blev medvetna om att de kunde mer än de trodde; de kan och 
deltar i ”vanlig” gympa. Att anpassning är något som är av betydelse vet Kamratcirkelns 
kvinnor då de ena dagen kan gå långpromenader och andra dagen är de glada om de får 
"fötterna över sängkanten". Deras motto är att det spelar ingen roll vad man gör bara 
man gör någonting och gör det man kan.  
 
För några av deltagarna har cirkeldeltagandet bidragit till ett visst mått av lyckokänsla. 
Detta då lycka är mer än hälsa, det är att ha förmåga att uppfylla individuella mål. För 
flera av deltagarna var det ett mål i sig att delta i studiecirkeln, oavsett om det gällde 
dess ämne och eller att få gymnastisera. För några av deltagarna i ”Stor-gympa” cirkeln 
var det ett mål bara att anmäla sig och gå till cirkeln. Studiecirkeln Det goda livet har 
skapat möjligheter till självständiga handlingar, förmåga att handla. Andrahandsförmå-
gor har för några blivit förstahandsförmågor (Nordenfelt, 1995). 
 
Även om inte cirkeln motsvarade deltagarnas ursprungliga mål med deltagandet, så har 
de deltagare som haft förmågan att omformulera sina mål haft ett intresse av att fortsätta 
cirkeldeltagandet. Trots att några avbröt sin medverkan har även de, genom att ha 
förmågan att omformulera sina mål, kommit till insikt om vad det innebär för dem att ha 
hälsa, om att vara medveten om att vara nöjd med att kunna det de kan och inte mer. De 
har hälsa (Nordenfelt, 1995) då de har förmågan att omformulera sina mål; att välja 
andra aktiviteter eller att avstå från dem. Detta ger en bild av vad både Eriksson (1989) 
och Nordenfelt (1995) menar att hälsa är; hälsa måste förstås som livet självt.  

ANPASSNING, HÄLSA OCH LÄRANDE  

Enligt Larsson (1996) innebär ett medvetet lärande i vardagen att människan reflekterar 
över de intryck hon blir utsatt för, en reflektion som är en aktiv handling. Nordenfelt 
(1995) utgår ifrån att människan är en aktiv, handlande varelse och att hennes förmåga 
att omformulera sina mål, en anpassningsförmåga, är av betydelse för möjligheten att 
uppleva hälsa oavsett vilken miljö, kultur hon lever i. Enligt Allwood (2000) anpassar 
människan sig efter den omgivning hon befinner sig i, då hon är en kulturvarelse. Att ha 
anpassningsförmåga innebär i sin tur en förmåga till att lära. Kan människan lära sig att 
handla i förändrade eller nya miljöer ökar möjligheten att uppleva hälsa enligt 
Nordenfelt. Anpassning blir på detta sätt en gemensam nämnare för begreppen lärande 
och hälsa.  
 
Studiecirkeldeltagarna har beskrivit detta genom att delge delar av sin livsvärld under 
intervjuer och observationssamtal. Utifrån det fenomenologiska begreppet livsvärld 
(Bengtsson, 1999), analyseras hur begreppet anpassning förenar begreppen lärande och 
hälsa.  
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Larsson (1996) menar att vardagslärandet rör individens livsvärld. Nordenfelt (1995) 
har en fenomenologisk anstrykning till begreppet livsvärld, då förmågan att uppleva 
hälsa förutsätter att livsvärlden, enligt Bengtsson (1999) ska respekteras från egna 
villkor. Studiecirkeln (Gustavsson, 1991; Törnqvist, 1996) är beroende av deltagare som 
är aktiva och som kan delge andra sina livsvärldserfarenheter. Enligt Bengtsson (1999) 
kan vi stå i ett kommunikativt förhållningssätt till livsvärlden, då vi lever vår livsvärld 
med andra. Cirkeldeltagarnas livsvärldar är olika, men likheter finns mellan deltagarna i 
respektive studiecirkel. Kamratcirkelns deltagare är danade i samma intresseförening, 
har under en lång tid träffats och ingått i varandras livsvärldar vilket har betydelse för 
vars och ens livsvärld. Ur betraktarens ögon är deras livsvärld i stort lika. Den livsvärld 
”Stor-gympa” deltagarna har gemensamt är att de alla ser sig som stora och att de vill 
förändra sin livsvärld. 
 
Livsvärldsförändring kan ske genom ett studiecirkeldeltagande då cirkeldiskussionerna 
bidrar till att deltagarna uppmärksammar varandras livsvärldserfarenheter. Att uppmärk-
samma det vardagliga livet (Larsson, 1996; Molander, 1998) och bli medveten om sin 
livsvärld, startar en lärprocess. Deltagarna visar på flera sätt att de uppmärksammat sitt 
vardagliga liv genom cirkeldeltagandet. Kamratcirkelns deltagare blev, genom cirkel-
träffarna, uppmärksammade på sin vardag, en vardag de tog för given. Studiecirkel-
materialet uppmärksammade dem på att de vet och kan och att de, i viss mån, lever 
hälsosamt. Uppmärksammade sig själv och sin vardag gjorde deltagarna i den andra 
observerade studiecirkeln, bara genom att gå till cirkelträffen. Möten som möjliggjorts i 
och med cirkeldeltagandet har berikat, vidgat eller medvetandegjort den egna livs-
världen. 
 
Att lära i vardagen, menar Larsson (1996), innebär att människan reflekterar över de 
intryck hon blir utsatt för. Intrycken ökade i mängd genom cirkeldeltagandet, främst för 
deltagarna i ”Stor-gympa” cirkeln. Larsson menar att för att kunna hantera en mängd 
intryck måste deltagarna kunna tolka och sortera de intryck de får. Att kunna tolka det 
som sker på ett nytt/annorlunda sätt är en anpassningsförmåga, ett lärande. Kan deltaga-
ren lära sig att utveckla sina kunskaper utgör det en grund till en intresseutveckling för 
individen (Larsson, 1996; 1997). För kvinnorna i Kamratcirkeln innebar cirkeldeltagan-
det att de befäste sitt intresseområde. Däremot har deltagandet i cirkeln för flera av 
”Stor-gympa” deltagarna startat en intresseutveckling. Utvecklingen försiggår i den 
egna livsvärlden, ett lärande och en lärprocess som handlar om förmågan att kunna 
anpassa sig utifrån sina egna förutsättningar. Det kan till exempel vara att lära sig tolka 
kroppens signaler och anpassa livet efter vad man själva klarar av, vill och kan göra för 
att må bättre, ha hälsa.  
 
Cirkeldeltagandet startade en lärprocess som för några innebar en anpassning av och för 
deras dagliga liv. Detta påminner om de standardomständigheter Nordenfelt (1995) 
menar att vi måste förhålla oss till, då vi sätter upp egna eftersträvansvärda mål för att 
uppnå eller behålla hälsa. För att kunna lära sig och ha möjlighet att förändra sin vardag 
krävs handling, en förmåga. ”Stor-gympa” cirkelns deltagare förmår inte att på egen 
hand förändra sin vardag. Dessa kvinnor sökte sig till cirkeln för att få hjälp, en första-
handsförmåga enligt Nordenfelt. Cirkeln blev en träning i att förändra sin livsvärld, ett 
sätt att omvandla förstahandsförmågor till andrahandsförmågor.  
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Nordenfelt (1995) utgår ifrån att människan är en aktiv handlande varelse. Larsson 
(1996) menar att vi inte kan låta bli att tänka, vilket har betydelse för att kunna lära. 
Studiecirkeldeltagandet, en aktiv handling, har bidragit till att starta tanken om det egna 
tänkandet, metakognition enligt Vygotsky (Crain, 2004). Detta genom att i cirkeln ha 
fått höra andra berätta om hur de gjort för att förändra sin livsvärld utifrån sina 
standardomständigheter (Nordenfelt, 1995). Att vara medveten och medvetet anpassa 
sig i förändrade och eller nya miljöer innebär ett lärande; de invanda tolkningarna 
utmanas, enligt Larsson (1996). Att omformulera sina mål sker ibland omedvetet. Ett 
lärande som har betydelse för individens hälsa behöver inte vara ett medvetet lärande. 
Kamratcirkelns deltagare tänker inte på att deras möten med varandra påverkar deras 
sätt att tänka och handla, deras lärande är omedvetet. Om anpassning och lärande sker 
medvetet kan det innebära att individens handlingar förändras. Förändras handlingsför-
mågan, förändras standardomständigheterna, vilket i sin tur innebär att lära nya för-
mågor, i ord, handling eller tanke, då standardomständigheterna förändrats. Detta inne-
bär att anpassa sitt lärande efter nya eller andra betingelser, miljöer, än vad deltagarna 
tidigare levde i. Huruvida människan kan handla och omformulera sina mål oavsett i 
vilken miljö eller kultur hon lever i har betydelse för människans möjlighet att uppleva 
hälsa, enligt Nordenfelt.  
 
Att lära sig förändra sin vardag är en lärprocess som tar tid, vilket Doris från ”Stor-
gympa” cirkeln beskriver. Hon menar att det gäller att ändra sina vardagliga handlingar 
i det lilla om det ska bli en bestående förändring. En förändring måste läras in och tar 
tid att lära, tid att anpassa sig till nya standardomständigheter (Nordenfelt, 1995). 
Molander (1998) menar att om vi blir skickliga utövare av våra livsvärldshandlingar, 
genom bland annat rutin, så ökar vår säkerhet i handlandet. Ökar säkerheten i handlan-
det så kan vi variera vårt mönster, vilket även Doris menar då hon säger att det gäller att 
ta små steg. Steg som hon känner att hon klarar av i sin livsvärld, i hennes livssamman-
hang och då väcks ett intresse för kunskapen, enligt Molander. För flera av kvinnorna i 
”Stor-gympa” cirkeln har deltagandet inneburit ett lärande. Detta lärande har startat 
genom att ta del av ett material, möta andra ”stora” kvinnor och hört någon berätta om 
sina erfarenheter. Det har uppstått ett vardagslärande (Larsson, 1996) då man medvetet 
reflekterat över sin vardag och sin livsvärld. 
 
Cirkeldeltagandet är en självvald aktivitet som kräver att deltagarna är aktiva. Enligt 
Nordenfelt (1995) kräver förmågan att utföra en självbestämd aktivitet en aktiv 
handlande människa, vilket i sin tur kräver att människan lär sig. En lärande människa 
reflekterar (Larsson, 1996) och att lära sig innebär en förändring i ord, tanke eller 
handling. Detta leder i sin tur till en anpassning efter förändrade standardomständigheter 
enligt Nordenfelt, vilket är en aspekt för människans möjlighet att uppleva hälsa. 
Deltagandet i studiecirkeln har för flera av deltagarna inneburit, att deras livsvärld inte 
är den samma före som efter cirkeldeltagandet. Deras livsvärld är förändrad, de har lärt 
sig att anpassa sig efter sina egna förutsättningar för att uppleva hälsa. Studiecirkeldel-
tagandet har inneburit ett hälsolärande för deltagarna.  
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Anpassning som lärande utveckling  

Hälsolärandet är ett anpassningslärande som inte ska förväxlas med det anpassningsin-
riktade eller utvecklingsinriktade lärande som Ellström (1992) beskriver. Ellström 
menar att anpassningsinriktat lärande är ett lärande som inte stimulerar till kreativitet, 
inte heller ger det individen något handlingsutrymme. Däremot möjliggör ett 
utvecklingsinriktat lärande, ett handlingsutrymme som stimulerar individens kreativitet. 
Så som Ellström definierar anpassningsinriktat lärande är det diametralt motsatt till hur 
begreppet anpassningslärande används i denna studie. Ellströms begrepp utvecklings-
inriktat lärande motsvarar bättre begreppet anpassningslärande såsom jag använder mig 
av det.  
 
Det var cirkelns olika mötesformer som utmanade deltagarnas förgivettagna livsvärld. 
Genom att möta sig själv i ”Stor-gympa” cirkelns gymnastik som några av deltagarna 
lärde sig att de kunde mer än vad de trodde – lärande som förvåning. Att mötas fysiskt i 
cirkelgemenskapen innebar att deltagarna blev sedda och lyssnade till, de lärde sig att de 
hade kunskap - lärande som bekräftelse. Genom att få höra andra berätta om sina 
livsvärldar, lärde sig flera deltagare att förändra sina handlingar i vardagen – lärande 
som förändrad handling. Att lära om och tänka i andra banor är inte lätt. Men genom att 
höra andra eller att röra kroppen på ett nytt sätt med hjälp av gymnastik möjliggjorde 
cirkeldeltagandet ett - lärande som förstärkning. En annan mötesform cirkeln erbjöd del-
tagarna var studiecirkelmaterialet. Materialet gav upphov till ett cirkellärande med flera 
dimensioner - lärande som att ta till sig boklig kunskap. Detta lärande innebär dels att 
lära sig det som står i texten, dels att få diskutera det. Men det är också ett lärande som 
medvetandegör; deltagarna blev medvetna om sådant de tidigare uppmärksammat men 
då på en annan medvetandenivå. Oavsett vilket eller vilka lärandeformer cirkeldeltagan-
det lärt sig genom, har lärandet inneburit en utveckling av det egna vardagliga livet. De 
anpassar sig efter sin livsvärld, sina förmågor och inte efter hur andra lever sina liv.  
 
Att delta i en studiecirkel är att delta i en hälsobefrämjande och en lärande aktivitet. Det 
hälsolärande cirkeln möjliggör för deltagarna har betydelse för en utveckling av 
deltagarens livsvärld. Detta då förmågan att anpassa sina handlingar eller omformulera 
sina eftersträvansvärda mål utifrån olika miljöer eller betingelser ökar möjligheten att 
uppleva hälsa, enligt Nordenfelt (1995). Finns möjligheten att uppleva hälsa, finns en 
förmåga till anpassning, vilket bidrar till en lärande utveckling för individen och som i 
sin tur har betydelse för dennes livsvärld. En hälsolärande studiecirkel förändrar och 
utvecklar deltagarna och deras livsvärld.  
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8 DISKUSSION  

METOD 

Jag har inspirerats av etnografisk metod för min studie. En studie som beskriver en 
grupp människor i en speciell kontext under en viss tid, deltagare från studiecirkeln Det 
goda livet. Varför jag valde etnografi är dels för att kärnan i denna metod är tid, 
människor, kontext oavsett fokus (Hammersley & Atkinson, 1995), dels för att en 
etnografisk studie kan ge kunskap om interaktionens betydelse för individen mellan 
medborgare i samhället. Interaktionen är betydelsefull i studiecirkeln och i denna 
kontext förväntas deltagarna ha ett speciellt beteende. Det förväntas till exempel att de 
ska delge varandras livsvärldserfarenheter, respektera varandra oavsett kunskap eller 
förmågor; ingen ska vara förmer än någon annan. Interaktion förutsätter kommunikation 
(Hartman, 1998), vilken jag har försökt att beskriva då jag fokuserat på vad deltagarna 
har talat om och hur de handlat i cirkelgruppen. Under forskningsprocessens gång har 
jag skiftat mellan att dels beskriva utifrån ett emic – deltagarinriktat/mikroperspektiv, 
dels utifrån ett etic – samhälleligt/makroperspektiv. Förmågan att skriva är central inom 
etnografi (Larsson, 1998). Oavsett vad läsaren tycker om min skrivförmåga, har jag 
tyckt det varit roligt att försöka förmedla människorna, miljön och tiden i studiens 
kontext, därav textens omfattning. 
 
En metod som är snarlik etnografi är en kvalitativ fallstudie (Merriam, 1988/1994). Jag 
har studerat ett fall, en studiecirkel och jag använde datainsamlingsteknik från antro-
pologin (observationer) och kvalitativa intervjuer. Vad som kännetecknar en kvalitativ 
fallstudie är bland annat att den fokuserar på en kontext och inte på specifika variabler, 
att den belyser samspel mellan viktiga faktorer i ett avgränsat system, ett fall. Detta sker 
i avsikt att få en så reflekterad helhetsbild som möjligt av fallet, för att få en förbättrad 
förståelse och en vidgad erfarenhet av den händelse eller det skeende som studeras.  
 
I såväl en kvalitativ fallstudie som i en etnografisk studie är forskarens roll av betydelse, 
då forskaren utgör instrumentet för både insamling och analys av data. Därigenom har 
forskaren del i studien, då det bland annat beror på sensitiviteten mellan forskaren, 
kontext och insamlingsmetoder. Detta har i sin tur betydelse för arbetets fortskridande 
och för bearbetning av insamlade data. Datainsamling och analysförfarande för de båda 
metoderna etnografi respektive kvalitativ fallstudie är i stort lika. Analysprocessen i de 
nämnda metoderna ligger nära hermeneutiken. Jag har tolkat texten och försökt förstå 
vad data har att säga vilket liknar det hermeneutiska analyssättet, men utifrån givna 
analysbegrepp. Min förförståelse har jag inhämtat utifrån litteraturen om innehållet i 
analysbegreppen. Det tillsammans med min erfarenhet utgör förförståelsen för vad 
begreppen kan innebära för deltagarna. En annan reflektion över mitt analysförfarande 
är att den kan ses vara inspirerad av fenomenografi (Marton & Booth, 1997/2000). 
Detta då jag fokuserat på vad och hur deltagna har erfarit cirkeln och om vad och hur 
deltagarna har samtalat med varandra under cirkeldiskussionerna. Jag har även beskrivit 
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de variationer om fenomenet som deltagarna erfarit, men jag har inte konsekvent i 
analysen intagit den andres perspektiv, det vill säga deltagarnas.  
 
Då jag har fokuserat mer på kommunikativa händelser än på att fånga en helhetsbild av 
en studiecirkel, ligger etnografi närmare min studie än en kvalitativ fallstudie. Jag har 
försökt skapa mening av insamlade data, genom att både vara förklarande och 
beskrivande, abstrakt och konkret; en växelverkan mellan vad enskilda deltagare 
uttrycker och vad som kan sägas vara generellt med ett cirkeldeltagande. Genom gjorda 
intervjuer och observationer, har jag fångat något av studiecirkelns betydelse för 
deltagarnas lärande och hälsa. Frågor jag ställer mig nu är bland annat om det resultat 
jag har fått fram är tillförlitligt, har jag tillfört någon ny aspekt av studiecirkeln, går 
resultatet att generalisera? Ett av kriterierna för studiens tillförlitlighet är min 
perspektivmedvetenhet (Larsson, 1994). Jag är medveten om studiens perspektiv, men 
hur väl jag har lyckats förmedla detta i text, det vill säga hur genomskinlig mina 
beskrivningar och redogörelser är, ett sätt att nå heuristiskt kriterium, kan jag inte svara 
på. Den tydliga kopplingen mellan lärande och hälsa som avspeglas i denna uppsats, 
tror jag lyfter fram en ny aspekt på cirkeldeltagande. En fråga jag ställer mig är om och 
hur mitt resultat kan användas, vilket motsvarar ett pragmatiskt kriterium (Olsen, 2003). 
Ett av de pragmatiska kriterierna är att framkalla förändring i handlandet (Kvale, 1997). 
Att tro det är en utopisk tanke, men kanske kan min uppsats medvetandegöra läsaren om 
studiecirkelns potentialer vad det gäller dess betydelse för deltagarnas lärande och hälsa. 
Detta påstående är en generalisering, utifrån en kontext (Larsson, 1994). En generali-
sering som i så fall skulle innebära att mitt resultat skulle kunna vara överförbart till 
andra studiecirklar. Hur väl läsaren finner att min studie svarar mot kvalitetskriterierna 
och om mitt resultat går att generalisera, blir läsaren mig svaret skyldig.  

RESULTAT  

Jag har valt att dela upp resultatdiskussionen i de två huvudperspektiven lärande och 
hälsa. Resultatdiskussionen är en vidareutveckling, av mig, utifrån Alsin och Andersson 
(2003).  

Lärande  

Studiecirkeln består av en grupp människor som träffas och diskuterar ett gemensamt 
intresse och eller för att få dela sitt intresse i en gemenskap med andra (Alsin & 
Andersson, 2001; Andersson, m.fl., 1996). Lärandet är inte det centrala för ett cirkeldel-
tagande. Trots det så lär sig deltagarna något genom att delta i en cirkel. I cirkeln är 
själva formen och miljön för cirkelträffen av betydelse för individens lärande. Detta då 
studiecirkeldeltagandet möjliggör flera olika saker för varje deltagare bara genom de 
möten som där sker, men främst kanske genom att vara en mötesplats. Möten med andra 
människor och med ett cirkelmaterial kan i sig vara tillräckligt för att deltagarna ska bli 
medvetna om sin livsvärld. Att känna igen någonting genom någon annan eller att möta 
nya tankar, kan innebära ett annorlunda tänkande och utgöra en början till ett medvetet 
tänkande omkring den egna vardagen, en start på en lärprocess.  
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Att gruppen har betydelse för deltagarnas lärande visar min studie, vilket även resultatet 
från Elfgren-Zyto (2003) visar. Deltagarna i Elfgren-Zyto studie ingår i en individuell 
multikomponent behandlingsprogram för personer med stressutlöst utmattningssynd-
rom. Behandlingen är kunskapsförmedlande och eftersträvar begriplighet och förståelse 
för dem som ingår i programmet. En av komponenterna är gruppsamtal. Vad som fram-
kommer i Elfgren-Zytos studie är att deltagarna under gruppträffarna upptäcker att de 
inte är ensamma om sitt problem. Att få vara sig själv, trygghet, ärlighet, öppenhet, för-
ståelse för sin situation är något av vad dessa deltagare tillskriver gruppens betydelse. 
Under gruppsamtalen, där deltagarna får berätta det de vill, framkommer det även att 
deltagarna får förslag på lösningar, från varandra, för att klara av sin egen livsvärld. 
Vidare menar Elfgren-Zyto att detta att tillhöra en grupp är ett mänskligt behov, en 
plattform som innebär gemenskap, kontakter knyts och man blir förstådd av likasinnade. 
Deltagarna i Elfgren-Zyto studie beskriver ett studiecirkeldeltagande likt det Oscar 
Olsson tänkte sig (Törnqvist, 1996). Deltagarna i Elfgren-Zytos studie saknar ett cirkel-
material, diskussionerna i gruppen utgick ifrån vars och ens erfarenheter.  
 
Det individuella och det kollektiva lärandet är ömsesidigt beroende av varandra enligt 
Wilhelmson (1998). Författaren menar att en pedagogisk dialog handlar om att det är 
subjekt som möts och är medvetna om varandras föreställningar. En dialog mellan 
öppna, nyfikna deltagare främjar möjligheten att lära genom att samtal i grupp, enligt 
Wilhelmson. Detta överensstämmer med Elfgren-Zyto (2003), vars deltagare uttryckte 
betydelsen av öppenhet för att våga prata i gruppen. Kvinnorna i min studie beskriver 
detta på två sätt. Kamratcirkelns deltagare hade en öppenhet mot varandra och nyfiket 
frågade de om saker de inte visste om varandra sedan tidigare. Nyfikna på varandra var 
också några av ”Stor-gympa” deltagarnas kvinnor. Några hade velat veta mer om hur 
andra lever, men få ville eller förmådde att vara öppna och berätta om sina erfarenheter 
för de andra i gruppen. Detta talar för att om cirkeln fungerar, som Oscar Olsson 
(Törnqvist, 1996) tänkte sig den, att om studiecirkeln är en kamratgrupp där alla är jäm-
lika varandra, så bidrar det till en öppen diskussion i cirkeln. 
 
Deltagandet i en studiecirkel är fritt och frivilligt (Törnqvist, 1996), vilket flera andra 
gruppkonstellationer också bygger på, men cirkelgruppen har en struktur, ordning och i 
min studie ett material till sitt förfogande. Studiecirkelmaterialet kan hjälpa deltagarna 
att lyfta diskussionen över den egna gruppens tankar om frågor som kanske inte annars 
är naturligt att ta upp till diskussion med andra i en grupp, vilket Kamratcirkeln ger en 
bild av. De sökte efter ett cirkelmaterial som kunde berika, ge nya infallsvinklar till de-
ras ständigt återkommande diskussioner om kost, motion och hälsa. Även ”Stor-gympa” 
gruppens ledare tyckte att materialet kunde vara till hjälp för att prata om det som kan 
upplevas svårt att prata om, till exempel inre hälsa, sex och samlevnad. Hur lätt eller 
svårt det kan vara att diskutera i en cirkel beror bland annat på deltagarnas motiv för 
cirkeldeltagandet och vilken form av grupp studiecirkelgruppen består av, primär eller 
sekundär (NE, 2000). Kamratcirkeln, en primär grupp, ville diskutera och hade aktivt 
sökt ett material för detta. I en primär grupp är deltagarnas relationer till varandra det 
viktiga, något som även det underlättar en diskussion. ”Stor-gympa” cirkelns deltagare, 
en sekundär grupp, hade en gemensam målsättning med cirkeldeltagandet, att få 
gymnastisera. Att diskutera cirkelmaterialet var inte viktigt.  
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Vad som också skiljer en cirkelgrupp från andra grupper är att den har en uttalad ledare 
som har till uppgift att leda gruppens samtal och diskussioner (Törnqvist, 1996). För-
mågan att kunna leda samtal och diskussioner rör även förmågan att kunna distansera 
sig till sig själv. Det rör ledarens förmåga att göra det bekanta obekant, för att sedan bli 
bekant på nytt (Gustavsson, 1991). Förmågan att skifta mellan dessa perspektiv innebär 
att subjekten, ledare och deltagare, har förmågan att objektivera sig för att sedan åter bli 
ett subjekt. Detta rör bland annat ledarens pedagogiska förmåga, den egna förmågan att 
se sig i rollen som ledare, men även deltagarnas förmåga att se ledaren som ledare, för 
att ett lärande ska kunna uppstå. Tengström (1987) menar att vår vardagskunskap växer 
genom ett vidgande av erfarenheter genom att delge dem till andra, vilket kräver en 
fungerande kommunikation mellan cirkeldeltagarna. Om inte en kommunikation genom 
samtal eller diskussioner kommer till stånd i en cirkel uteblir möjligheten till att delge 
andra sina egenupplevda livsvärldserfarenheter. Inte heller blir det möjligt för deltagar-
na att tala om vad de tänker eller att medvetandegöra varandra om respektive deltagares 
tankar (Larsson, 1997). Att utmana vars och ens tankar och livsvärldserfarenheter 
uteblir om inte en kommunikation förekommer, vilket i sin tur är av betydelse för att 
deltagarnas lärprocess kan starta, vilken i sin tur utgör vardagskunskap enligt Larsson 
(1996) och Tengström (1987).  
 
Studiecirkelledarnas erfarenheter av cirkelverksamhet skiljer sig markant åt mellan de 
båda grupperna. Kamratcirkelns ledare är cirkelvan, har både deltagit och lett ett flertal 
cirklar, medan ”Stor-gympa” cirkelns ledare hade varken erfarenhet av att delta i eller 
leda en cirkel. Hon var helt ensam i sin ledarroll, det fanns ingen som ville dela den med 
henne. Inte heller har hon haft stöd av studieförbundet. Även deltagarnas studiecirkel-
erfarenhet skiljer sig åt mellan dessa båda cirkelgrupper. Av ”Stor-gympa” gruppens 
deltagare är det ett fåtal som har cirkelvana och då företrädesvis ifrån olika typer av 
hantverkscirklar, vilket kan ha bidragit till att de inte kunde ”hjälpa till” att få fart på 
diskussionerna. Många av dessa deltagare hade heller inte förstått att det ingick ett 
diskussionsmaterial i gympacirkeln. Kamratcirkeldeltagarna är däremot vana att både 
leda och delta i olika former av studiecirklar, de är aktiva i diskussionerna och ”hjälper 
ledaren” med ett "tyst i klassen" då några pratar när ledaren läser ur materialet. 
Cirkelledarnas och i viss mån även deltagarnas erfarenheter av studiecirkeldeltagande 
har betydelse för hur cirkelgruppen fungerar och för hur cirkelsamtalen bedrivs och 
utvecklas (se Andersson, 2001). 
 
Cirkelgruppen kan med hjälp av ledare, aktiva deltagare och med ett utnyttjande av 
studiematerialet komma långt med sina tankar och erfarenhetsutbyten på ett annat sätt 
än i andra grupper. Hur studiecirkelledaren agerar eller tillåts agera har också betydelse 
för deltagarnas lärande. Cirkelledarna har i min studie olika förutsättningar för sitt 
ledarskap, både utifrån det egna synsättet på ledarskapsrollen och utifrån deltagarnas 
syn på ledarrollen. Oscar Olssons tanke med ledare var att hon skulle leda cirkelns 
diskussioner (Törnqvist, 1996). Enligt Andersson (2001) ska ledaren bland annat föra 
diskussionen framåt, låta alla tala och om diskussionen kommer utanför ämnet, kunna 
styra in samtalet till att åter handla om det för dagen gemensamt i gruppen bestämda 
ämnet. Cirkelledarskapet, menar Andersson, kan bland annat antas vara beroende av 
ledarens tidigare erfarenheter, kunskaper och den egna livssituationen. Emma, som var 
ledare för ”Stor-gympa” cirkeln, hade ingen tidigare erfarenhet av att leda en cirkel eller 
en gympagrupp. Hon ville inte leda diskussionerna i cirkeln utan ville och trodde att 
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diskussionerna skulle komma fritt och spontant från deltagarnas sida. Detta, menar 
Andersson (2001), går om cirkelgruppen är sammansvetsad och inte behöver en tydlig 
ledare. Kamratcirkelns deltagare vill ha en cirkelledare trots att de är ett sammansvetsat 
gäng. Dessa kvinnor säger att det är bra om någon leder cirkeln och att det finns någon 
som styr upp diskussionerna om man kommer allt för långt från ämnet. Kamratcirkelns 
ledarroll stämmer till vissa delar in på vad Andersson beskriver att en cirkelledarroll kan 
innefatta; att planera, ta initiativ, se till att ingen dominerar, ha något att lära ut och rätta 
svårighetsgraden efter deltagarna. Andersson tar även upp att det ensamma ledarskapet 
behöver diskuteras i dialog med någon för att utvecklas; med en annan ledare och eller 
studieförbundet. Att få utbildning och stöd i sitt ledarskap efterfrågas framförallt av nya 
ledare i Andersson (2001). På frågan om och hur Emma skulle ha kunnat få hjälp så vet 
hon inte, men håller med om att det hade varit bra om studieförbundet hade frågat hur 
det gick med cirkeln. 
 
En annan förklaring till hur en cirkel utvecklas kan, enligt Andersson (2001), bero på 
deltagarnas och ledarens förväntningar på den. Emma hade stora förväntningar på 
cirkeln, likväl som deltagarna. Deltagarna förväntade sig att få gympa, vilket de fick, 
men att diskutera ett material var inget de hade tänkt sig. Emma hade förväntat sig att 
deltagarna snabbare skulle lära sig gymparörelserna för att få tid till de fria 
diskussionerna. Att diskutera kräver tid, en ledare och aktiva deltagare, vilket är några 
delar av studiecirkelformen (Törnqvist, 1996). Förväntningarna och föreställningen om 
cirkelns utformning från både ledarens och deltagarnas håll var inte samstämmiga, 
vilket i sin tur kan ha bidragit till hur cirkeln genomfördes. Kamratcirkeln ger återigen 
en motsatt bild, de delar varandras förväntningar och föreställning om cirkelträffarnas 
utformning, genomförande och alla förväntas vara och är aktivt deltagande. 

Miljöns betydelse för lärande  

Lärande, så som det framställs i teoridelen, är delvis beroende av en dialog (Larsson, 
1996; Sundgren, 1997). Dialogen som kan ske på olika sätt, till exempel mellan del-
tagaren och materialet och eller mellan deltagarna. Det är den sistnämnda dialogen och 
dess förutsättningar som avses här, att alla har samma möjlighet att komma till tals. 
Studiecirkeln är beroende av att alla deltar, eller har samma möjlighet att delta, i 
samtalet (Törnqvist, 1996). Förutom att deltagarna, ledaren och i viss mån materialet 
har betydelse för hur diskussionerna i cirkelgruppen förs så har även lokalen, miljön, en 
betydelse. Miljön har betydelse för hur deltagarna inbjuds till diskussion. I de båda 
observerade cirklarna är skillnaden stor mellan diskussionsmiljöerna. Möjligheterna för 
att kunna föra dialog i ”Stor-gympa” cirkeln var begränsade, vilket de inte var för 
deltagarna i Kamratcirkeln. För ”Stor-gympa” cirkelns deltagare saknades möjligheten 
att kunna se varandra i ögonen, vara på samma nivå, Doris satt på en stol och de andra 
satt på madrasser på golvet. Att kunna se varandras ögon är av betydelser för att föra en 
dialog, enligt kvinnorna i Kamratcirkeln. Att arrangera en miljö som stimulerar lärandet 
var något som Montessori (Crain, 2004) lyfte fram. Montessori arrangerade lärmiljöer 
som var anpassade efter barnen, deras behov och utvecklingsnivå. Hade det varit möjligt 
att arrangera en annan diskussionsmiljö för deltagarna i ”Stor-gympa” gruppen hade 
kanske diskussionerna kunnat bli annorlunda. Vikten av att arrangera en miljö som är 
anpassad efter deltagarna ger Kamratcirkelns kvinnor uttryck för.  
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”Stor-gympa” lokalen var liten och kall, enligt en cirkeldeltagare. Lokalens miljö 
lockade inte deltagarna till att tala om det som kunde tänkas kännas svårt eller obekvämt 
för dem. De satt redan obekvämt, utan ryggstöd som kan kännas och vara en form av 
trygghet. Lokalens/miljöns betydelse för samtalet är inte något som ledaren för ”Stor-
gympa” cirkeln är medveten om. Hon reflekterar inte över hur deltagarna sitter eller om 
de har möjlighet att se varandra då de talar med varandra. Känns inte lokalen eller 
miljön trygg och ombonad lockar den inte heller till att tala om obekväma saker. Dessa 
deltagare kände inte heller någon gemenskap med varandra, vilket även det bidrog till 
att det inte blev några diskussioner. Något annat som har betydelse för uteblivna diskus-
sioner var att det, enligt ledaren, kunde vara tillräckligt svårt att visa sin storhet för 
andra under ett gympapass. Ska sedan kvinnorna prata om sig själva kan det upplevas 
som ännu svårare - än mer naket, som Emma uttryckte sig. Emma visste vad hon kunde 
och var trygg i själv som person, vilket inte alla deltagare var, något hon har tänkt på i 
efterhand. Om denna medvetenhet, om det svåra med att prata, hade funnits hos henne 
innan cirkeln och om hon hade fått stöd och varit tryggare i sin ledarroll, hade kanske 
denna cirkel blivit något mer än vad den blev.  
 
Kamratcirkelns deltagare känner varandra mycket väl, de har en gemenskap. Cirkel-
träffarna sker i varandras hem och den gången jag var med satt vi i en rymlig soffa. Alla 
kvinnorna månade om att alla satt i soffan innan de kunde börjar cirkeln. Ledaren och 
deltagarna inväntade värdinnan för kvällen, innan de startade diskussionen. Detta trots 
att värdinnan sa att de kunde börja, hon kunde lyssna, fastän hon stod och tände ljus. 
Cirkelmiljön var trygg och gemytlig. Framför soffan fanns ett bord där kaffe stod dukat 
och framför bordet sprakade en brasa. I denna miljö skulle det inte kännas besvärande 
att prata om svåra saker. Detta då atmosfären, miljön och kvinnorna var välkomnande 
och tillåtande. Dessa deltagare månade om att kunna se varandra i ögonen då de talade, 
vilket inte skedde i ”Stor-gympa” cirkeln. Varför Emma inte månade om att alla satt så 
de kunde se varandra vet jag inte, men en förklaring skulle kunna vara att hon kanske 
förstod att det var svårt att prata inför främmande människor. På det viset kanske hon 
ville underlätta de få samtal som ändå skedde i denna grupp, att deltagarna skulle kunna 
få sitta som de ville för att lättare kunna prata.  

Deltagarnas lärande  
Utifrån vad som framkommit i andra studier av studiecirklar (till exempel Alsin & 
Andersson, 2003; Andersson, m.fl., 1996) och i min analys, är det inte förvånande att 
deltagarna har lärt sig genom ett cirkeldeltagande. Deltagarnas lärande skulle kunna 
beskrivas som ett lärande enligt den kulturhistoriska skolan, enligt Vygotsky (Crain, 
2004). Detta då den kulturhistoriska skolan menar att miljön och språket har betydelse 
för individens lärande.  
 
Den ena cirkelgruppens deltagare ville lära sig något, de ville veta mera, medan 
deltagarna i den andra cirkelgruppen ville, näst intill, enbart gymnastisera. Deltagarna i 
den sist nämnda gruppen är de som jag har uppfattat, lärt sig ”mest” eller i alla fall på 
flest sätt. Cirkeldeltagandet var mer omvälvande för dessa kvinnor än det var för dem i 
Kamratgruppen. Kvinnorna i ”Stor-gympa” cirkeln har också uttalat att de har förändrat 
sina handlingar efter cirkeldeltagandet. För de allra flesta i ”Stor-gympa” cirkeln har 
cirkeldeltagandet inneburit ett metakognitivt lärande. Ett exempel på det är Pia som blev 

   72



 

förvånad att hon kunde mer än hon visste, hon blev medveten om sin omedvetna 
förmåga genom cirkeldeltagandet. Ett lärande som en förändrad handling innebar för 
några att de rör sig medvetet och på ett annat sätt än tidigare. För andra deltagare var 
studiecirkelgymnastiken ett led i en pågående process, att lära sig leva på ett nytt sätt, 
ändra sin livsvärld. Lärandet ser olika ut för alla kvinnorna i ”Stor-gympa” cirkeln, vad 
som är gemensamt är att de alla har ändrat tanke, handling eller beteende i någon grad. 
Jag kan säga att för deltagarna i denna cirkel har lärandet varit medvetet, vilket har 
förändrat deras livsvärldar.  
 
Studiecirkeldeltagandet för kvinnorna i Kamratcirkeln innebar inte ett lika uttalat 
medvetet lärande. Dessa kvinnor ville lära sig mera, men deras lärande var en 
bekräftelse på att de redan kunde det de ville lära sig. De fokuserar på att de ska lära sig 
från ett material, inhämtande av boklig kunskap. Det är fascinerande att dessa kvinnor 
inte är mer medvetna om att de lär av varandra. Detta kan bero på att de tar varandra för 
givet, gruppen är ett stående inslag i deras vardag. En vardag som de har delat under 
många år vilket har bidragit till att deras livsvärldar är snarlika varandra. Denna på ett 
sätt homogena grupp har svårt att uppmärksamma det vardagliga, se vardagen med nya 
ögon, eftersom de känner varandra så väl. De är medvetna om vad gruppen betyder för 
dem, men de har svårt att verbalisera gruppens betydelse för vars och ens handling och 
därmed deras lärande. Lärandet för dessa kvinnor är omedvetet, de är inte medvetna om 
att de lär av varandra i cirkelgruppen. 

Hälsa 

Nordenfelt (1995) menar att hälsa är basen i välfärdssamhällets föreställning om den. 
Om föreställningen om hälsa ändras så ändras också vad hälsa är, kan vara och upplevas 
som för människorna i samhället. Detta resonemang stämmer med Elfgren-Zyto (2003) 
som menar att människans hälsa är beroende av kontext och kultur hos såväl individ 
som samhälle. Med detta resonemang är det inte så svårt att förstå intentionerna bakom 
studiecirkelsatsningen Det goda livet; man ville förmedla vad hälsa kan vara och vad 
människan behöver för att upprätthålla sin hälsa, enligt samhällets normer. Detta för att 
tillgodose en önskan om en frisk, välmående befolkning som kan arbeta och försvara 
landet i krig. Idag är det inte krig utan ekonomi som utgör ett hot för samhället. Detta 
gör att det är fortfarande intressant för samhället att se till att vi kan arbeta, vilket 
förutsätter att vi ska hålla oss friska och inte bli sjuka av självförvärvade sjukdomar.  
 
Att samhället har betydelse för individernas hälsa är inget deltagarna tänker på i första 
hand. De fokuserar på vad de själva kan göra för att må bättre. Däremot var ”Stor-
gympa” deltagarna irriterade på att samhället, landstinget, inte kunde ställa upp på deras 
krav. Samhället, som i deras fall representerades av en dietist, kunde inte komma till en 
cirkelträff på grund av ekonomiska orsaker. Inte heller upplevde dessa kvinnor att de, då 
de sökt hjälp av samhället, på vårdcentralen, för sin ”storhet” fått varken förståelse, stöd 
eller hjälp.  
 
Hur deltagarna bör leva sina liv, vet de flesta av dem. För några av deltagarna är livs-
stilen ett aktivt val, en daglig handling. Andra vet men har inte förmågan att ändra sina 
handlingar för att nå hälsa. Hälsa kan vara så mycket, den innehåller flera dimensioner 
och enligt deltagarnas mening är hälsa för dem föränderlig, den förändras över tid. Del-
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tagarna ger en bild av att så länge de mår bra, oavsett leverne, så är det så de vill leva 
sina liv för att ha hälsa. Detta oavsett om vi vet att några av våra handlingar inte på sikt 
är bra för vår totala hälsa, till exempel att nyttja alkohol eller tobak. Enligt Nordenfelt 
(1995) har det betydelse för vår hälsa om vi har förmågan att kunna utföra våra önskade 
handlingar eller få hjälp att utföra dem. De som hjälper att utföra individens önskade 
handlingar är personal, anställda av kommun eller landsting. Personal som samhället 
menar inte finns i framtiden, på grund av minskande ekonomiska resurser. Detta är en 
anledning för samhället att vilja påverka våra liv. Det goda livet var en modell för en 
påverkan, för att människorna i framtiden inte ska belasta samhällsekonomin. 
 
Studiecirkeln Det goda livet var ett sätt att från samhället påverka människors levnads-
vanor, men den gav även deltagarna tillfälle att utföra handlingar som annars inte varit 
praktiskt möjliga för dem. Tydligast visas det med kombinationscirkeln ”Stor-gympa” 
där deltagarna fick möjlighet att både gympa och att diskutera ett cirkelmaterial. En 
standardomständighet kan stödet från studieförbunden till cirkelledarna räknas som och 
uteblir det minskar cirkelgruppens möjligheter till att uppnå mål och därigenom hälsa. 
Denna standardomständighet saknades i ”Stor-gympa” gruppen.  
 
Det holistiska hälsobegreppet (Nordenfelt, 1995) utgår ifrån ett engagemang och ett 
intresse för den egna hälsan och från att människan är en handlande varelse i sociala 
relationer. Att intressera sig för hälsan är, menar Eriksson (1989), något ursprungligt 
och naturligt hos människan. Hur ett engagemang, intresse och en naturlig handling kan 
se ut har deltagarna i Det goda livet visat genom sitt deltagande i denna studiecirkel. De 
ger en bild av vad hälsa kan betyda och upplevas som; hälsa är att må bra.  

Studiecirkeln som hälsa och för lärande anpassning 
Något som förvånade mig under analysen var hur väl de fem första målområdena i Prop. 
2002/03:35 överensstämmer med studiecirkelformen, idealt sett (Törnqvist, 1996). Mål-
områden som, i stort, är desamma som Folkhälsokommitténs förslag till de nationella 
folkhälsomålen. Skillnaden är att de föreslagna målen är beskrivande istället för norm-
givande som kommitténs förslag skrivit dem. Det första målområdet kan exemplifiera 
detta. I förslaget från Folkhälsokommittén lyder målet: "Stark solidaritet och samhälls-
gemenskap" (Prop., 2002/03:35, s.25) vilket i regeringens förslag omformulerats till: 
"Delaktighet och inflytande i samhället" (a.a. s.24). Studiecirkeln erbjuder deltagarna 
delaktighet i en grupp och en stödjande, trygg social miljö, mål ett och två, enligt vad 
som har framkommit i till exempel i min studie, Alsin och Andersson, (2003), Elfgren-
Zyto (2003). Det ger deltagarna en sysselsättning, bidrar till deltagarnas hälsa i en 
jämlik miljö, mål fyra och tre, vilket sammantaget gör att studiecirkelformen erbjuder 
deltagarna sund och säker miljö, vilket motsvarar det femte folkhälsomålet. Då studie-
cirkelformen i stort motsvarar de fem första övergripande målen för folkhälsan kan jag 
säga att cirkelformen i sig har hälsa, vilket bidrar till och för studiecirkeldeltagarnas 
hälsa.  
 
Det första folkhälsomålet: delaktighet och inflytande i samhället (Prop., 2002/03:35) 
kan även studiecirkeln ha i viss mån. Enligt Andersson m.fl. (1996) fyller studiecirkeln 
genom sin flexibilitet flera funktioner i lokalsamhället. Flexibiliteten innebär en anpass-
ningsförmåga till nya omständigheter i den lokala miljön. Studiecirkelmaterialet Det 
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goda livet var anpassat efter välfärdssamhällets normer och värderingar om hälsa. Det 
goda livet skulle kunna ses som ett försök från lokalsamhället, landstinget, att kunna 
förbereda och anpassa sig för kommande patienters behov, eller hur lokalsamhället 
skulle kunna göra för att stärka eller stödja deltagarnas hälsa eller hälsomiljö. Detta då 
det fanns möjlighet för deltagarna att sända in sina tankar om vad de ville och önskade 
att lokalsamhället kunde bidra eller stötta dem med för deras hälsa till landstingets 
företrädare.  
 
Förmågan att kunna anpassa sig efter nya omständigheter i miljön är en aspekt för att 
kunna uppleva hälsa enligt Nordenfelt (1995). Cirkelns anpassningsförmåga, förmågan 
att förändra sig efter deltagarnas inflytande om dess innehåll och utformning, innebär 
även att cirkelformen är lärande. Studiecirkeln är inte ett tänkande subjekt, den är en 
abstraktion, ett fenomen som består av människor, reflekterande deltagare. Deltagarna 
förändrar cirkelformen efter sina önskningar, eller samhället formar cirklar efter vad 
invånarna eller samhället önskar för studiecirkelverksamhet. Det goda livet var ett 
försök från samhällets sida att skapa en studiecirkel av betydelse för såväl individerna 
som deltog i cirkeln som för lokalsamhället, Landstinget Sörmland.  

Samhälle och hälsa 
Jag har även funnit annat som varit intressant, vilka jag kort nämner här. Ett av dem var 
hur hälsa har definierats och vad som orsakar sjukdom under tiden som gått, allt ”från 
de gamla grekerna” fram till i våra dagar. Idag finns ett samhällsproblem då befolk-
ningen drabbas av vällevnadssjukdomar, till exempel fetma, diabetes. Historiskt sätt är 
inte det en ny företeelse då den antika grekiska medicinska traditionen menade att sjuk-
dom uppkom bland annat för att människan åt och drack för mycket. Inte heller är det 
något nytt att samhället försöker sprida information till befolkningen hur de bör leva för 
att vara friska och starka. Idag är studiecirkeln ett sätt att sprida information. Sett ur ett 
historiskt lärperspektiv verkar människan vara särdeles oläraktig, eftersom vi fortfaran-
de måste upplysas, informeras om hur vi borde leva för att få ett hälsosamt liv. Då det 
redan i början av 1800- talet fanns ett häfte där ”menige man” kunde läsa hur de skulle 
leva sitt liv för att vara en god medborgare.  

BEGREPP  

I uppsatsen förekommer det flera begrepp. Några av dem vill jag diskutera för att 
förtydliga hur jag har använt mig av dem och i vilken betydelse.  
 
Innan begreppsdiskussionen vill jag kort beröra mitt förhållningssätt i uppsatsen. Min 
forskningsfråga är formad utifrån mitt intresse och som i sin tur är en del av min 
livsvärld. En livsvärld som blivit berikad genom utbildning och erfarenheter och som 
avspeglar sig i uppsatsens syfte, bakgrund och i valet av teorier. Den etnografiska 
metoden valde jag för att kunna belysa studiecirkeln som den verklighet deltagarna 
erfarit den. Jag skulle utifrån detta kunna säga att metoden etnografi i sig inte är kritisk, 
inte heller är beskrivning av livsvärlden det. Detta då det i min studie är deltagarnas 
berättelser som är det centrala, inte bakomliggande orsaker till exempel varför 
deltagarna väljer att berätta det de gör från sin livsvärld. Uppsatsen är en kartläggning 
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av studiecirkelns kontext så som jag uppfattar att deltagarna, och delvis jag, erfarit den. 
Detta för att läsaren ska kunna göra sina egna tolkningar av och analysera dels texten i 
sin helhet, dels hur jag har analyserat. Det kritiska förhållningssätt jag eftersträvat i mitt 
arbete är att fråga mig vad deltagarnas erfarenheter ger uttryck för, inte ifrågasätta eller 
problematisera vad de berättat från sina livsvärldar.  

Livsvärld 

I de flesta av uppsatsens delar förekommer begreppet livsvärld. Så som jag har uppfattat 
och använt mig av livsvärldsbegreppet är det den värld vi upplever att vi lever i och som 
är vår värld. Denna värld tar vi många gånger för givet, vilket inte bidrar till något 
medvetet lärande. Det är först när vi erfar vår värld på ett nytt och annorlunda sätt än 
tidigare som vi lär oss något. Men det kräver att vi blir medvetandegjorda om vår värld, 
vilket vi kan bli om vi kommunicerar med andra om vars och ens livsvärld. En sådan 
kommunikation fanns det förutsättningar för och förekom i de båda cirkelgrupperna jag 
observerade. I studiecirkelgruppen får deltagarna höra andra berätta om sina respektive 
livsvärldar som kanske inte skiljer sig så mycket ifrån den egna livsvärlden, vilket 
möjliggör ett seende på den egna livsvärlden med andra ögon än tidigare.  

Medvetenhet 

I fotnoten till studiens övergripande forskningsfråga framkommer det vad jag avser med 
medvetenhet och dess betydelse för deltagarnas lärande. Medvetenhet och medvetet är 
begrepp som rör deltagarnas metakognitiva förmåga, enligt Vygotsky (Crain, 2004). En 
medvetenhet som uppträder på olika nivåer, men som inte är detsamma som undermed-
vetenhet. Undermedvetenhet innebär enligt NE (2000) att man inte är aktivt medveten 
om något, men att detta något påverkar beteendet utanför viljans kontroll. Det kognitiva 
omedvetna är tankeprocesser som sker utan att personen har kännedom om dess 
existens (Crafoord, i NE, 2000). Tidigare erfarenheter men även omvärldens mönster, 
till exempel språk och beteenden, kan påverka individens beteende, hon är omedveten 
om varför eller varifrån hon inspirerats till det. Marton och Booth (1997/2000) menar 
att vi inte kan vara medvetna om allt samtidigt och alltjämt. Författarna talar om att 
medvetandet har struktur och att vårt medvetande består av flera lager av föreställningar 
och medpresentationer. Ett exempel på medpresentation är om vi talar om hus, då 
medpresenteras även vad ett hus kan innehålla och kan se ut, förutsatt att vi har 
erfarenhet av vad ett hus kan vara och innehålla, eller att andra berättar det för oss. Att 
bli medveten är att uppmärksamma beteenden eller mönster och blir individen medveten 
om något förändras även upplevelsen av världen. Förändras upplevelsen av världen har 
individen lärt sig (Marton & Booth, 1997/2000). Bengtsson (1996) menar att detta att 
vara öppen för och synliggöra det som finns omedvetet i oss, eller naturligt omkring 
oss, är en väg att få kunskap. Kunskapen är en växelverkan mellan omedvetet och 
medvetet, mellan individen och omvärlden, där de egna livsvärldserfarenheterna står i 
centrum, enligt Bengtsson. För studiecirkeldeltagarna i denna studie innebar 
cirkelträffarna ett tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan deltagarnas livsvärldar där det 
omedvetna blev medvetet genom de möten cirkeln möjliggjorde. Medvetenheten som på 
ett eller annat sätt bidragit till att deltagarna mer eller mindre förändrat sina handlingar. 
Detta gäller kanske främst för kvinnorna i ”Stor-gympa” cirkeln, kvinnorna i 
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Kamratcirkeln var omedvetna om varför eller hur det kommer sig att de tänker eller 
handlar som de gör.  

Anpassning 

Begreppet anpassning, som jag har använt det, är att anpassning är något individen gör 
efter sina egna förmågor och vilja, efter sina omständigheter. Ofta anpassar vi oss efter 
den kultur och det samhälle vi lever i, vilket vi gör för att smälta in och för att det 
underlättar vårt liv. Vi kanske inte fullt ut lever det liv vi själva vill, då samhället vi 
lever i har normer och lagar vi måste förhålla oss till. Människan har, trots eller tack 
vare detta, möjligheter att anpassa, forma sitt liv så att hon kan leva ett gott liv så som 
hon vill. En anpassning kan vara ett krav från individen själv men det kan också vara ett 
krav från samhället. Samhällskrav kan till exempel vara att betala skatt, följa lagar, eller 
att rekommendera invånarna hur vi bör leva våra liv. Ett exempel på anpassning är del-
tagarna i ”Stor-gympa” cirkeln. Var cirkeldeltagandet ett led i en egenbestämd anpass-
ning till och för deras eget liv eller var det ett krav från samhället att ”stora” ska anpassa 
sig efter samhällets ”normala” normer? Eller kanske ett samhällskrav som har omvand-
lats till ett eget krav? Så som jag har förstått deltagarna i denna cirkel var deltagandet ett 
önskemål, ett krav som de ställde på sig själva, för att i ett längre perspektiv må bra eller 
bättre än de tyckte de gjorde innan cirkeln.  
 
Begreppet anpassning hör ihop med begreppet beteende, vilket för tankarna till 
behaviorismen. Samhället vill betinga oss att ändra vårt beteende så att det passar in i 
samhällsnormen, likt Skinners teori (Crain, 2004). Studiecirkelsatsningen Det goda livet 
kan ses som ett stimuli, ett sätt för samhället att få medborgarna att ändra sitt beteende 
enligt samhällets normer om vad hälsa och ett gott liv är. Några av deltagarna har inlärt 
ett nytt beteende genom att respondera på det stimuli, cirkeln, som samhället erbjöd 
dem. Ett cirkeldeltagande innebär flera olika former av möten som kan ses som stimuli, 
modeller enligt Bandura (Crain, 2004). Utifrån hur deltagarna själva uppfattar 
stimuli/modeller kan de sedan välja om de vill eller kan ändra sitt beteende eller inte, 
utifrån sina egna förmågor. Detta kan jämföras med Banduras kognitiva behaviorism 
(Crain, 2004). Behaviorismen betonar miljöns betydelse för individens beteende, vilket 
för tankarna till standardomständigheter (Nordenfelt, 1995). Individens beteende eller 
förmåga att handla, enligt Nordenfelt, är beroende av den miljö och kultur individen 
lever i. Miljön hindrar eller möjliggör för individen att handla och därmed uppnå sina 
individuella mål, vilka är av betydelse för individens hälsa. Skillnaden mellan hur 
behaviorismen och Nordenfelt ser på miljön är möjligheten för individen att handla, 
göra aktiva val. Med ett behavioristiskt synsätt betingas individen att handla efter den 
rådande miljön, medan Nordenfelt menar att individen väljer att aktivt anpassa sig, sina 
mål och handlingar i den miljö hon vistas i.  

Lärande och hälsa  

Cirkeldeltagarna i min studie anmälde sig inte till cirkeln för att lära sig att leva 
hälsosamt. De ville veta mer, stilla sin nyfikenhet, eller få möjlighet att gymnastisera. 
De nämner inte orden/begreppen lärande eller hälsa. Dessa begrepp är inte vanligt 
förekommande i vårt vardagsspråk, vilket kan vara en indikator på att dess innehåll är 

   77



 

svårfångat eller så mångfacetterat att vi undviker dem. Så som Nordenfelt (1995) 
använder sig av begreppet hälsa är det ett analytiskt begrepp, så har även jag använt mig 
av begreppen hälsa och lärande. Hälsobegreppet skulle kunna ses som ett samhälleligt 
definierat begrepp. Om så är fallet skulle innebörden av hälsobegreppet kunna uppfattas 
vara vad hälsa är för befolkningen i stort, inte för mig som individ. En annan orsak till 
varför deltagarna inte nämner dessa begrepp kan vara studiecirkelns specifika innehåll. 
Studiecirkelmaterialet informerar om och vill lära deltagarna vad som behöver beaktas 
för att de ska må bättre och undvika sjukdom. Att ha lärt sig något är att ha kunskap och 
att säga: jag kan eller jag har lärt mig, är på något sätt förmätet och ofta krävs det att 
kunskapen kan visas, eller redovisas genom dokumentation, kanske i form av betyg. Det 
lärande som deltagaren får genom ett studiecirkeldeltagande dokumenteras inte, det 
liknar det Ellström (1996) benämner som ett icke-formellt lärande. Ett icke-formellt 
lärande kännetecknas av att det sker i en organiserad form, som studiecirkelformen kan 
sägas vara, men oftast dokumenteras det inte, inte heller förväntas det av individen att 
hon ska redovisa det hon lärt.  
 
För gemene man är inte heller vår hälsa något vi till vardags talar om med alla och 
envar. Får vi hälsorelaterade frågor, som till exempel: ”Hur har du det?” eller ”Hur mår 
du?”, besvaras de oftast med: ”Det är bra, inte något att klaga på.” eller ”Det knallar, jag 
kom upp ur sängen i morse.” Få av oss svarar ”Jag är vid hälsa” eller att ”Min familj är 
vid hälsa.” Detta oavsett om vi vet eller inte vet vad vi lägger i begreppet hälsa eller vad 
hälsa innebär för var och en av oss eller att hälsa har flera dimensioner. Att ha hälsa är 
vid en första tanke detsamma som att vara helt frisk och det är också på något sätt 
förmätet att påstå. Att vara frisk är motsatsen till att vara sjuk och sjukdom hindrar inte 
individens subjektiva hälsoupplevelse enligt Nordenfelt (1995). Hälsans motpol är 
ohälsa, inte sjukdom, enligt Nordenfelt.  

MITT DELTAGANDE I CIRKELGRUPPERNA 

Eftersom forskaren i etnografiska studier både samlar in och analyserar data, är 
forskaren själv en påverkansfaktor för studien i dess helhet. Om och hur jag påverkat 
samtalen i främst ”Stor-gympa” cirkeln är svårt att svara på. Jag försökte informera 
ledaren och deltagarna på ett tydligt sätt om min medverkan, en observatör som deltar i 
deras samtal. Min avsikt var att lyssna till hur de samtalade och om vad med varandra i 
gruppen. Hur väl detta var förankrat bland dem vet jag inte, det är skillnad på att veta 
och att förstå. Ibland kunde jag känna att Emma ville ha hjälp i diskussionerna av mig. 
Jag undvek att medverka i samtalen som till exempel med att ställa frågor och de frågor 
jag svarade på, fick ”diplomatiska” svar. Jag var noga med att inte ställa efterföljande 
frågor till det som sades i gruppen, som till exempel: Vad tänkte du då? Hur kommer 
det sig?  
 
Att diskutera frågor som rör den egna hälsan och därmed indirekt den egna kroppen, 
kan vara svårt, då dessa kvinnor inte kände varandra, det uppstod ingen gemenskap i 
cirkelgruppen. Om det sedan dessutom sitter en observatör bland dessa kvinnor och 
lyssnar till vad och hur de pratar om dessa frågor kan kanske kännas besvärande. Frågor 
som kan komma att röra deras person och därmed deras integritet. Hur personliga/nakna 
kunde de vara inför varandra och inför mig? Inte minst med tanke på att de kanske såg 
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mig som en ”normal” tjej observerande ”stora” tjejer när de skulle prata om hälsofrågor. 
Så här i efterhand kan jag se att jag hade tillåtelse att delta i deras studiecirkel men jag 
var inte accepterad som en av ”dem” i gruppen.  
 
Min medverkan som observatör var lättare att axla i Kamratcirkeln. Detta kan bero på 
att dessa kvinnor var trygga i sig själva och med varandra och att de var vana cirkeldel-
tagare. En annan förklaring kan vara att dessa kvinnor var äldre än de kvinnor som 
deltog i ”Stor-gympa” cirkeln. Min känsla var att Kamratcirkelns deltagare hade förstått 
min roll bättre än vad kvinnorna i ”Stor-gympa” cirkeln hade. Oavsett vilken cirkel jag 
observerade har jag strävat efter att agera likartat i de båda grupperna. Det vill säga att 
jag har fokuserat på vad och hur de har samtalat och på den miljö cirkeln bedrevs i.  
 
Att vara nära sina data är både roligt och svårt. Det är roligt därför att möten med 
människor alltid är erfarenhetsberikande, men det svåra är att distansera sig från 
deltagarna och vad som framkommer under datainsamlingen. Forskarens förmåga att 
skifta mellan närhet och distans: att vara nära men samtidigt hålla distans under hela 
forskningsprocessen är viktigt. I etnografiska studier handlar detta om att skifta från 
emic- till eticperspektiv. Att skifta perspektiv var nödvändigt, mödosamt och väldigt 
lärorikt. Under tiden intervjuerna, men framför allt observationerna, gjordes var jag 
väldigt nära mina deltagare, jag hade ett emic perspektiv. Under denna tid var jag delvis 
känslomässigt engagerad i deras berättelser och erfarenheter. Detta störde min skriv-
förmåga under perioden jag porträtterade kvinnorna i ”Stor-gympa” cirkeln. Till min 
hjälp att skifta perspektiv från emic till etic har diskussionerna med Ulla Alsin och med 
projektgruppen för utvärderingen (Alsin & Andersson, 2003) haft betydelse, men 
framför allt har tiden haft betydelse. Ju längre tiden gått från datainsamlingen, desto 
lättare har det varit att inta ett eticperspektiv.  

RESUMÉ  

Motiven för deltagarna att delta i en Det goda livet cirkel har varit skiftande. Grupperna 
och deltagarnas motiv för cirkeldeltagandet har haft betydelse för hur de handskas med 
materialet och eller för hur cirkeln genomförts. De diskussioner eller samtal som före-
kommer i cirkeln har betydelse för deltagarnas medvetande om vars och ens livsvärld 
och därmed för lärandet. Diskussionerna i Kamratcirkeln flyter lätt och otvunget. 
Deltagarna känner en gemenskap med varandra, de har en tillåtande och trygg 
diskussionsmiljö, de är alla cirkelvana och har ett uttalat intresse för att prata om dessa 
frågor. Det kvinnorna i denna grupp lärt sig är lärande i form av bekräftelse och som att 
ta till sig boklig kunskap, ett omedvetet lärande.  
 
I ”Stor-gympa” cirkeln förekommer det inte någon diskussion, men däremot samtal 
mellan deltagarna. De har ingen gemenskap och miljön saknar den värme och trygghet 
som behövs för att kunna diskutera svåra saker. Däremot möter dessa deltagare flera 
andra kvinnor, som alla säger sig vara ”stora”. Kvinnorna möter också ett material som 
de inte visste om, de ville gymnastisera, inte prata om hälsofrågor. Dessa möten har haft 
betydelse för deltagarnas lärande. Ett lärande som har varit förvåning, förstärkning, 
förändrad handling och inhämtande av boklig kunskap, ett medvetet lärande.  
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Oavsett om lärandet skiljer sig åt i de båda observerade studiecirkelgrupperna, så har 
cirkeldeltagandet haft betydelse för deras hälsa. De har deltagit i en självvald aktivitet, 
en handling. Cirkeldeltagandet har möjliggjort en handling, som individen själv satt upp 
som ett eftersträvansvärt mål. De har bland annat ändrat beteende, anpassat aktiviteter 
och handlingar efter sina egna livsvärldar, mer framträdande för ”Stor-gympa” cirkelns 
deltagare än för Kamratcirkelns.  
 
Det visade sig i analysen att själva cirkelformen kan vara både lärande och hälsosam. 
Detta är ett säreget uttalande då studiecirkeln inte är ett subjekt, utan en abstraktion 
bestående av aktivt handlande subjekt. En abstraktion som i sin ideala form erbjuder 
den miljö som beskrivs i de fem första folkhälsomålen (Prop., 2002/03:35). Därav kan 
cirkelformen sägas ha hälsa.  
 
Lärande och hälsa förutsätter anpassning. En anpassning utifrån de egna förmågorna 
innebär att lära sig anpassa beteenden och handlingar utifrån de egna standardom-
ständigheterna. Hälsa är att lära, om människan lär sig så innebär det i någon dimension 
att hon har hälsa. Studiecirkeldeltagandet har inneburit ett hälsolärande för deltagarna.  

Förslag till fortsatt forskning  
Det finns flera saker i min text att forska vidare på. Ett förslag till fortsatt forskning är 
om och hur begreppsparet lärande – hälsa kan se ut i andra studiecirklar, eller andra 
kulturer än studiecirkelns. Andra kulturer kan vara andra former av organisationer, till 
exempel scoutrörelsen, Odd Fellow, arbetsplatser. Ett annat förslag är att fortsätta min 
studie, för att försöka fånga hur och om dessa deltagare har ett fortsatt lärande och i så 
fall hur de lär, hur de upplever sin hälsa idag. Ytterligare ett förslag skulle kunna vara 
att studera de som aktivt arbetar med sin hälsa, till exempel motionärer, om och hur det 
har någon betydelse för deras lärande.  
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  Bilaga 1 

INTERVJU GUIDE 
 

 
Intervju Guide för intervju med deltagare i studiecirkeln Det goda livet  
 
Presentera mig själv  
 
Tala om syftet 
 
Landstinget har initierat denna utvärdering som är ett led i 
deras utvecklingsarbete om hälso- och demokratifrågor.  
 
Det är du som avgör vad, hur och om du vill svara på frågorna 
 
Tala om att det är bara vi som vet vem jag intervjuar  
 
Fråga om det är OK att banda intervjun  
 
 
Hur kommer det sig att du har valt att delta i denna 
studiecirkel? 
 
 
Vad är Hälsa? 
 
 
Hur ser din vardag ut?  
 
 Nöjen Kultur 

Handla 
Måltider 

 
 
 
 
 
 
Fråga om intervjuutskriften för användas i annan forskning 
 
Tala om när detta blir klart 
 
TACK 

 
HUR 

 
VAD 

 

VARFÖR 

 
 
 

   



  Bilaga 2 

INTERVJU GUIDE 
 

 
Intervju Guide för intervju med deltagare som deltagit i studiecirkeln Det 
goda livet  
 
Presentera mig själv  
 
Tala om syftet 
 
Landstinget har initierat denna utvärdering som är ett led i 
deras utvecklingsarbete om hälso- och demokratifrågor.  
 
Det är du som avgör vad, hur och om du vill svara på frågorna 
 
Tala om att det är bara vi som vet vem jag intervjuar 
 
Fråga om det är OK att banda intervjun  
 
Kan du berätta om dina upplevelser av gymnastiken  
och cirkeln ? 
 
 
Studiecirkelmaterialet? 
 
 
Vad är Hälsa? 
 
 
Hur ser din vardag ut idag?  
 
 Nöjen Kultur 

Handla 
Måltider 

 
 
Fortsätta med gymnastik? 
 
Fråga om intervjuutskriften för användas i annan forskning 
 
Tala om när detta blir klart 
 
TACK 

 
HUR 

 
VAD 

 

VARFÖR 

 
 
 

   



  Bilaga 3 

INTERVJU GUIDE 
 

 
Intervju Guide för intervju med deltagare som deltagit i studiecirkeln Det 
goda livet  
 
Presentera mig själv  
 
Tala om syftet 
 
Landstinget har initierat denna utvärdering som är ett led i 
deras utvecklingsarbete om hälso- och demokratifrågor.  
 
Det är du som avgör vad, hur och om du vill svara på frågorna 
 
Skriver anteckningar under samtalet  
 
 
Hur mångas gånger gick du?  
 
 
Kan du berätta om dina  
upplevelser av Stor-gympa. 
 
 
Hur ser din vardag ut idag?  
 
 Nöjen Kultur 

Handla 
Måltider 

 
 
Fortsätta med gymnastik? 
 
Fråga om intervjuutskriften för användas i annan forskning 
 
Tala om när detta blir klart 
 
TACK 

 
HUR 

 
VAD 

 

VARFÖR 

 
 
 
 

   



  Bilaga 4 

 
 
 
 

INTERVJUGUIDE KAMRATCIRKELN 
 
 
 
Intervjuguide för intervju med deltagare som deltar i studiecirkeln Det goda livet 
 
 
 
 
När började ni träffas? 
 
Hur kommer det sig att ni startade er grupp? 
 
Hur många har ni varit i er grupp? 
 
Hur ofta ha ni träffats, genom åren?  
 
Är det här första gången ni har studiecirkel samtidigt som ni träffas? 
 
Är denna kväll representativ för era cirkelträffar? 
 
Brukar era cirkelkvällar ha den här formen?  
 
Är det något som ni vill lyfta fram som skiljer sig mellan en vanlig en 
cirkelträffskväll och en kväll då ni inte har ett studiecirkelmaterial? 
 
Kan ni beskriva eller berätta om och i så fall gruppen betyder för er?  
 
 
 
 
 
 
 
 

   



  Bilaga 5 

 
MÄLARDALENS HÖGSKOLA  
Institutionen för Samhälls- och 
Beteendevetenskap, ISB 

Hej ! 
 

Du är en av dem som snart ska delta i studiecirkeln Det goda livet, vilket vi 
fått veta av Länsbildningsförbundet Sörmland och /Studieförbund, stad/. Vi, 
Ulla Alsin och Karin Andersson arbetar på Mälardalens Högskola och ska
utvärdera denna studiecirkelverksamhet på uppdrag av Landstinget
Sörmland.  
 
Det vi ska utvärdera är studiecirkelns betydelse för medborgarnas
möjligheter till hälsa. Hur en dialog ska kunna uppstå mellan
studiecirkeldeltagare och företrädare för landstinget ska också utvärderas.
Utvärderingen är ett led i utvecklandet av landstingets hälso- och
demokratistrategier. Samtidigt med utvärderingen skriver vi var sin
magisteruppsats i pedagogik som även de rör denna studiecirkelsatsning.  
 
Till detta behöver vi din hjälp. Vi är intresserade av att få ta del av dina,
studiecirkeldeltagarens, tankar inför deltagandet och skulle därför vilja träff

 

 

a
dig för en intervju innan studiecirkelstarten. Inom ett par dagar kommer jag, 
Karin att ta kontakt med dig per telefon för att få din medverkan till en
intervju bekräftad samt komma överens om tid och plats. Intervjun kommer
att spelas in och tar cirka en timme. Ditt deltagande är konfidentiellt vilket 
innebär att det bara är vi, jag och Ulla som vet vilka som intervjuats. 
 
Förutom en intervju innan cirkelstarten skulle jag, Karin vilja vara med i er
cirkel, som deltagare/observatör, men detta får ni i gruppen gemensamt ta
beslut om.  
 
Utvärderingen ska vara färdig hösten 2003 och om intresse finns, redovisar
vi gärna utvärderingen och uppsatserna för er grupp. Är det något du redan
nu vill fråga om är du välkommen att ringa oss, Karin eller Ulla 016 - 15 34 
95, säkrast förmiddagar. Du kan även vända dig till vår handledare, Bosse
Jonsson, som har telefonnummer 016 – 15 34 53. 
 
Vi hoppas på att få ta del av dina tankar inför studiecirkeln Det goda livet. 
 

Med Vänlig Hälsning 
 

Karin och Ulla 
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                                                                                              Till er i studiecirkeln Det goda livet 

   

 
MÄLARDALENS HÖGSKOLA  
Institutionen för Samhälls- och 
Beteendevetenskap, ISB 

Hej ! 
 

Du är en av dem som deltar i studiecirkeln Det goda livet, vilket vi fått veta genom 
Länsbildningsförbundet Sörmland och av /namn, studieförbund/. Vi, Ulla Alsin 
och Karin Andersson arbetar på Mälardalens Högskola och ska utvärdera hela 
studiecirkelsatsningen Det goda livet på uppdrag av Landstinget Sörmland.  
 
Det vi ska utvärdera är studiecirkelns betydelse för medborgarnas möjligheter till 
hälsa. Hur en dialog ska kunna uppstå mellan studiecirkeldeltagare och företrädare 
för landstinget ska också utvärderas. Utvärderingen är ett led i utvecklandet av 
landstingets hälso- och demokratistrategier. Samtidigt med utvärderingen skriver vi 
var sin magisteruppsats i pedagogik som även de rör denna studiecirkelsatsning.  
 
Till detta behöver vi er hjälp. Vi är intresserade av att få ta del av era, studiecirkel-
deltagarnas, tankar om deltagandet och därför skulle jag, Karin vilja träffa 
cirkelgruppen du är med i för ett samtal. Deltagandet är frivilligt, samtalet kommer 
att spelas in och ert deltagande är konfidentiellt vilket innebär att det bara är vi, jag 
och Ulla som vet vilken cirkelgrupp samtalet är hämtat ifrån.  
 
Vilken cirkelträff jag besöker samt min närvaro bestämmer ni gemensamt i 
gruppen. Jag kommer att ta kontakt med er cirkelledare /namn/ om tid och plats för 
mitt deltagande i er cirkelgrupp.  
 
Utvärderingen ska vara färdig hösten 2003 och om intresse finns, redovisar vi 
gärna utvärderingen och uppsatserna för er grupp. Är det något du redan nu vill 
fråga om är du välkommen att ringa oss, Karin eller Ulla 016 - 15 34 95, säkrast 
förmiddagar. Du kan även vända dig till vår handledare, Bosse Jonsson, som har 
telefonnummer 016 – 15 34 53. 
 
Vi hoppas på att få ta del av era tankar inför studiecirkeln Det goda livet. 
 
Med Vänlig Hälsning 
 

Karin och Ulla 
 
 

Karin Andersson   Ulla Alsin   
016 – 15 34 95   016 – 15 34 95 

e-post  karin.andersson@mdh.se   ulla.alsin@mdh.se  
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