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Struktur för lärande inom Smart Housing Småland 

 
Förutsättning för lärande uppstår om vi adresserar rätt områden 
För att förstudier workshoppar, seminarier etc. inom Smart Housing Småland ska generera 
ett lärande är utgångspunkten att de adresserar ett angeläget problem. Dvs. problemet 
måste lösas för att man ska kunna komma vidare i sin verksamhet. 
 
Lärande uppstår i en samarbetsprocess 
Kunskapen som berör Smart Housing är fördelad, den finns inte hos en person eller 
organisation utan hos flera. För att kunskapen som finns hos flera ska generera ny kunskap 
och lärande måste olika aktörer samarbeta. 
 
Lärandet är knutet till en situation och situationen möjliggör reflektion 
I en situation (ett möte, ett seminarium, en aktivitet) så lär man ju sig alltid någonting oavsett 
vad som händer. Vi vill att lärandet ska ha en riktning för att lösa våra adresserade områden 
inom Smart Housing Småland. För att det ska äga rum så krävs reflektion. Reflektionen 
kräver att man går åt sidan från sina ordinarie rutiner oavsett om de är intellektuella eller 
manuella, man skapar ett lugn och möjlighet att titta "lite från sidan" på problemet oavsett om 
det är stort eller litet.  
 
Det måste finnas en potential eller förmåga att kunna lära nytt hos en organisation 
eller individ 
Organisationer och individer har olika förkunskaper och möjligheter att tillgodogöra sig 
kunskap. Om resultat från förstudier eller seminarier ligger väldigt långt från ens egen 
verksamhet eller på för hög nivå uppstår inget lärande. 
  
Åstadkom lärande i projekt genom att säkerställa reflektion 
Halvtidsreflektion genomförs av projektdeltagarna under ledning av projektledaren. Var 
befinner vi oss i den problemlösande processen eller befinner vi oss i den över huvud taget? 
Detta skrivs ner i ett dokument som sedan tas med som underlag för reflektioner vid 
slutredovisningen. 
 
Slutredovisning är en form av reflektion där man kan se om problemet har lösts eller om det 
finns kvar frågor eller om man har upptäckt nya angelägna problemområden. 
 
Arrangera gärna möten för att nå ut med slutredovisningen till relevanta personer och 
grupper. Mötet ska ha inslag av reflektion som underlättar lärandet. 


