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Abstract 
 

Syftet med min undersökning är att få en god bild av hur teoretisk och praktisk 
kunskap tillämpas i skolan.  Ger dagens lärare lika mycket tid till att förmedla 
praktisk kunskap som teoretisk kunskap i undervisningen?  Min nyfikenhet har 
framför allt riktats mot vilka/vilken undervisningsmetod når jag bäst att kunna 
bygga en bro/samspel mellan teoretisk och praktisk kunskap? Jag har i bak-
grunden försökt att beskriva begreppet kunskap, ange exempel på praktisk 
kunskap, vilka metoder används för att nå detta samspel och lärmiljöer/ 
lärandemiljöer. Mitt val av metod är fenomenografiskt tillvägagångssätt som är 
baserat på åtta grundskolelärares uppfattningar om lärandet. En del av mitt 
resultat är att lärarna som intervjuades berättade att de praktiska ämnena i skolan 
har successivt fått stå tillbaka för andra ämnen och inslag, som har definierats som 
mer teoretiska. De teoretiska ämnena har således fått större utrymme i skolan och 
därmed också fått högre status. De intervjuade lärarna har en förståelse och insikt 
att praktisk kunskap är lika viktig i undervisningen som teoretisk kunskap. 
 

 

Uppsatsen börjar med en bakgrund som är indelad i tre underrubriker Begreppet 
kunskap och dess betydelse, Paktisk kunskap och Metod och Lärandemiljö.  
Kapitlet därefter handlar om mitt syfte och valet av metod för examensarbetet, 
sedan resultatet av mina intervjuer och som avslutning en diskussion om det går 
att bygga en bro mellan teoretisk och praktisk kunskap. 

Uppsatsens disposition 

 

Nyckelord: Exempel: Grundskola, Intervjustudie, Praktisk kunskap, Teoretisk 
kunskap, Metod och Lärandemiljöer. 
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Inledning  
 
Under mina verksamhetsförlagda perioder (VFU) i lärarutbildningen har jag mött 
ett fåtal pedagoger som använder sig av olika lärandemiljöer i sin undervisning för 
att ge elever variation att ta till sig kunskap. De flesta av de lärare jag har mött 
under min VFU ser problem och svårigheter att använda andra miljöer än sitt eget 
klassrum. Jag har därför valt att undersöka åtta lärares uppfattningar om praktisk 
kunskap i undervisningen avseende innehåll och form och hur de ser på 
lärandemiljö i skolan. Hur uppfattar lärare begreppen praktisk kunskap och 
teoretisk kunskap och hur undervisar lärarna elever inom dessa områden? Får 
teoretisk kunskap större utrymmen i skolan än praktisk kunskap? Går det att 
bygga en bro ett samspel för att ge elever den bästa kunskapen i lärandet? Det jag 
menar med begreppet bro/samspel är att undersöka möjligheter till att finna en 
undervisningsmetod där elever är mera aktiva i sin kunskapsinlärning och att 
eleverna kan röra sig över detta brospann utan att läraren stagnerar undervisningen 
vid ett av brofästena.   
 
Skolan av idag har både ansvar för att förmedla olika former av kunskaps-
inlärning och att alltid skapa, sköta om och utveckla de villkor som behövs för 
olika slags lärande. I läroplanen LPO94, står det att likvärdig utbildning är 
centralt för skolan. Jag vill ta reda på i vilken utsträckning lärare använder sig av 
praktisk kunskap i sin undervisning.  
 
Min problemställning är Hur ser relationen ut mellan teoretisk och praktisk 
kunskap i skolan? 
 
 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas 
på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. 
Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 
finns också olika vägar att nå målet. Alla som arbetar i skolan skall 
verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv 
samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som 
lärande miljön. Läraren skall medverka till att utveckla kontakter med 
mottagande skolor samt med organisationer, företag och andra som 
kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det 
omgivande samhället 

           (www.skolverket.se, sid 4 och 19) 
 
  
 
 

http://www.skolverket.se/�
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Bakgrund 
 
Studiens avsikt är att försöka bidra till att öka förståelsen för att praktisk kunskap 
är en viktig del i skolans undervisning. Går det att bygga en bro mellan dessa 
kunskaper?  Jag vill försöka att påvisa att praktisk kunskap är en viktig grund för 
elevers lärande. Det ska inte vara ett hinder för att göra undervisningen mer 
varierande med både teoretisk och praktisk kunskap.  
 
Följande kapitel kommer därför att presentera litteraturen som är kärnan för mitt 
kommande resultat och diskussion. Litteraturen är baserad på författares uppfatt-
ningar samt resultat från deras arbeten hur viktigt det är att eleverna få lära sig på 
olika sätt och varför det är viktigt med praktisk kunskap.  Det som kommer att 
presenteras utgör en förståelse för mitt undersökningsområde. Varje avsnitt ska ses 
som en byggsten till min undersökning om det går att bygga en bro mellan 
teoretisk och praktisk kunskap.  
 
Första avsnittet som heter Praktisk kunskap presenteras några pedagogiska 
förgrundsgestalters tankar och idétraditioner kring begreppet praktisk kunskap. 
 
Andra avsnittet som heter Begreppet kunskap och dess betydelse presenteras 
uppkomsten av begreppet och ger en uppfattning till hur vi är.  
 
Tredje avsnittet som heter Metod och Lärandemiljö presenteras vilka metoder 
som kan tillämpas för praktisk kunskap och hur det skapas goda lärandemiljöer i 
undervisningen i anknytning till praktiska inslag i undervisningen. 
 
I dessa avsnitt förekommer bland annat begrepp som metod, inlärning, kunskap, 
lärmiljö/lärandemiljö. Det är viktigt att förklara begreppens innebörd för de utgör 
en viktig del till att förstå valet av innehållet i varje avsnitt. Metod betyder 
tillvägagångssättet för att nå kunskap. Inlärning handlar om att eleven är aktiv i 
sin inlärning genom att delta i olika övningar. Lärmiljö/Lärandemiljö betyder 
både fysisk och social miljö där lärandet sker. Kunskap syftar på elevers färdighe-
ter och förmågor att kunna utföra/lösa uppgifter. Begreppens definition är endast 
relevant för detta arbete.  
 
Praktisk kunskap  
 
Frågan om vad praktisk kunskap är har filosofer resonerat kring ända sedan 
Aristoteles införde begreppet. Begreppets betydelse kan handla allt från vardags-
kunskap som att knyta skorna till att lära sig cykla eller simma.  
I detta avsnitt handlar det om hur författare resonerar kring begreppet praktisk 
kunskap och vilken filosofi/livssyn de står för inom området.  
Den kunskapstradition som under lång tid varit i utbildningssammanhang och 
varit grunden där kunskap är knuten till handling är pragmatismen, under ledning 
av filosofen John Dewey.  Dewey och pragmatismen har under lång tid varit 
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central del för diskussioner om demokrati och för förståelsen av begreppet praktisk 
kunskap. 
Filosofen John Deweys livssyn (2004) kallades för Intelligent action eller 
begreppet som oftast kännetecknar Dewey är learning by doing.  Intelligent 
action handlar om samhällsfenomen som kan ombildas för reflektion där det ej rör 
sig om problemet utan också om upptänkbara lösningar som gärna görs i handling 
(action). Deweys filosofi är holistiskt där han undersöker helheten. Människan 
inom denna filosofi är att hon är aktiv i förhållande till sin omgivning och hennes 
utveckling ska ses som en arbetsuppgift. I utbildningssystem handlar det om att 
eleverna ska ges möjlighet att aktivt undersöka och laborera för att komma fram 
till rätt svar. Utifrån Deweys filosofi ställer han stora krav på läraren.  Läraren ska 
ha individens intresse och aktivitet som utgångsläge för ett målinriktat lärande där 
läraren ska aktivt stimulera, bredda och fördjupa elevens utveckling. Teori och 
praktik är inte varandras motpoler utan de ska integreras tillsammans för att elever 
ska använda både kroppen och själen i en estetisk formation där de reflekterar över 
sina handlingar som blir grunden för deras egna kunskapsvärderingar. Deweys 
pedagogik ger den enskilde eleven möjlighet att med egen frihet växa med sin 
kunskap och utveckling. I Mitt pedagogiska credo, sätter Deweys sin egen prägel 
på vad han anser är viktigt. Dewey visar sin intensiva glöd och tilltro till pedago-
gikens möjlighet att reformera världen.  

Jag tror att verklig utbildning endast kan uppnås genom att barnets 
begåvning stimuleras av de krav som ställs i den sociala situationen 
där de befinner sig. Jag tror att kunskap, sociala förhållanden och om 
civilisations nuvarande tillstånd är nödvändig för att man rätt skall 
kunna tolka barnets begåvning.                                                           
(Dewey, 2004, sid 46) 

Tolkning av vad utbildning egentligen är handlar om att stimulera barn att vara 
som en medlem i en gemenskap och försöka locka fram ur dem sina begräsningar 
utifrån sina egna situationer.  

Med barnens utgångspunkt och deras tidigare kunskaper tillför de ett värde i 
gruppen. Vi måste lära oss att översätta deras sociala insikter och fallenheter för 
att vi själva ska se dem som framtidens mänskliga arv.   

Jag tror att mycket av den tid och uppmärksamhet som nu används till 
att förbereda och hålla lektioner, skulle kunna användas bättre och 
fördelaktigare om man tränade barnens förmåga att skapa sig före-
ställningar och att se till att de ständigt bildade sig klara, tydliga och 
utvecklingsbara begrepp om olika ämnen som de kommer i kontakt 
med genom sina erfarenheter.                                                                                                       
(Ibid, sid 46-47, 54) 

Tolkningen av metodinlärning handlar om att utgå ifrån barns tidigare erfarenheter 
och försöka få barnen att skapa sina egna förutsättningar utifrån sina erfarenheter. 
Genom att bygga kunskap med utgångspunkt i erfarenheter och barns intresse 
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skapas en ingång i att undervisa barn. Det bör finnas ett levande samband mellan 
skolan och arbetslivet.  

Det betyder inte att skolan ska utbilda barn i yrkeslivet utan snarare att barnets 
vardagsliv och den naturliga yrkesverksamheten i samhället ska ha ett samband 
även i skolan. I dagens läroplaner finns vissa valda delar av John Deweys pedago-
gik och filosofi som begreppet värdegrund. Många pedagoger har tagit efter 
Deweys utbildningsfilosofi inom scoutkåren, aktivitets- och utomhuspedagogiken.                                                                                                                 
(Ibid sid 16-17, 19-23, 39-41 och 98) 

En annan omtalad person var Célestin Freinet som grundade Freinetspedagogiken. 
Pedagogiken bygger på att genom arbetet fostras barnen till att ta eget ansvar och 
till kamratlighet och omtänksamhet till sina vänner. I arbetet växer motivationen 
fram och barnens verklighetsarbete är sammanflätat av att det ska leda till att öka 
kunskaper och att andra individer kan ta lärdom av deras arbete.  

Arbete kan tas i olika former som att arbeta med en skoltidning, att skapa en 
utomhusträdgård och forska i byggnadshistoria i sin stad. Det som också är en 
byggsten i denna pedagogik är att barnen ser nytta av arbete och att barnen 
upplever att vuxna ser både det praktiska och det teoretiska som lika viktigt. 
Freinetspedagogiken kallas även för Arbetets pedagogik vilket betyder att det 
praktiska arbetet måste vara en del av skolans vardag och inte inskränka på det 
övriga teoretiska arbetet. I arbetets pedagogik tränar elever i arbetet som sker 
utanför skolan vilket stämmer överrens med vad läroplanen står för. Exempel på 
arbeten kan vara att lära sig att sätta in pengar på banken, städa, baka och måla. 
Klassrummets miljö och utemiljön är viktig.  Freinet ansåg att barn bör sitta vid 
runda bord så att de kan lättare diskutera med varandra och att det finns en ateljé i 
närheten av klassrummet så att barnen kan snickra, måla, sy eller arbeta med 
annat praktiskt arbete.  I utemiljön ska barnen få utlopp för sin energi och må bra, 
även kunna arbeta praktiskt. Det skall också finnas stora härliga grönområden 
med träd, stenar, djur att sköta om, en trädgård att få möjlighet att kunna lära sig 
odla och vatten att få experimentera med.                                                               
(Nordheden, 1995, sid 9-10 och 22-23) 

Organisation och planering är ett måste om man ska arbeta utifrån denna pedago-
giska modell. Det gäller att göra en bra plattform till lärandet. Eleverna ska få 
möjlighet att ge utlopp för sina behov av aktiviteter och att skolorganisationen ska 
fungera.   

Det ska finnas en ambition och en noga förberedelse från dag ett på terminen för 
att planeringen ska vara klar för höstens arbeten.  

Att göra sin egen planering är att visa engagemang för sitt lärande samt att 
utvecklas till att bli mera solidarisk och uppnå jämlikhet att visa respekt för alla 
människors lika värde. Eleverna är med i planeringen för att veta vilka arbetsupp-
gifter de har i klassen.  

Det kan vara exempelvis vattna blommor, mata fiskar, återvinna returmaterial och 
att vara klassvärdar och att hjälpa sina klasskamrater med vad de bör komma ihåg 
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inför läxor etc. Det handlar om ett samarbete och en gemenskap i gruppen.                                                                                                                              
(Ibid sid 74-75) 

 
Gustavsson (2002) tolkar skillnader mellan praktisk och teoretisk kunskap: 
  

Teoretiska vetenskaper är för Aristoteles matematik, fysik och meta-
fysik. De praktiska vetenskaperna sysslar med sådant ”som kan vara 
på annat sätt”, det som inte är exakt och som är vägledande för hur 
vi ska handla. Praktiska vetenskaper är politik och etik.  
 (Gustavsson, 2002, sid 51) 

 
Författarna Alexandersson och Lantz-Andersson skriver om inte elever kan 
förhålla sig praktiskt till verkligheten så är det svårt att skapa teoretiska begrepp 
om den. Lärandet och utveckling är en process där jag som individ tar till mig nya 
sätt att tänka och tillföra till det jag redan har. För att återknyta det till inlärning är 
det av tradition att de teoretiska ämnena ger en form av kunskap – vetande 
intelligens, medan de praktiska/estetiska ämnena associeras med kroppslig 
färdighet och känslomässig upplevelse och kopplas mer till talang.  Exempelvis 
ämnet bild eller slöjd betraktas mer som görande i motsats till tänkande.  De ger 
ett exempel på att ta hjälp av en skolgård för att lära sig abstrakt tal i ämnet 
geometri.  Alexandersson och Lantz-Andersson anser att när elever utvecklar sina 
förmågor och inställningar till skolarbetet tar de in det med hela kroppen när de 
skaffar sig insikt, utnyttjar sina sinnen, motoriken. De sammanlänkar praktik med 
teori och förenar tankar med känslor. Intelligens och analysförmåga vävs samman 
med erfarenhet och känslor i ämnet.                                                                        
(Rydstedt – Säljö, 2008, sid 206-209) 
 
Sammanfattning 
 
Min slutsats är följande att dessa filosofer, och pedagoger har påvisat vikten av att 
elever bör stimuleras på olika sätt för att nå den bästa kunskapen. Pedagoger bör 
använda sig av närmiljön tillsammans med elever inte bara för att det främjar 
elevers hälsa utan för att det ökar deras medvetenhet om sitt eget lärande och ger 
en insikt av verkligheten runt omkring dem.  
 
Det är viktigt att inse att även skolgården är ett rum som ska inbjuda till många 
lärofyllda stunder. Det viktigaste är dock att läraren tror på sig själv och sin egen 
kunskap för att ta steget fullt ut. Det ställer krav på planering av lärare eller övrig 
verksam personal inom skolan att noga förbereda sig för utomhus-verksamhet. 
Praktisk kunskap är lika mycket värd som teoretisk. Det är som en vågskål att inte 
har för stor vikt vid en av sidorna då blir det lätt obalans.  
 
Begreppet kunskap och dess betydelse  
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Skolan är inte den enda inlärningsplatsen för eleverna utan det finns en mångfald 
av vägar som leder till kunskap. Kunskap kan definieras på olika sätt och är ett 
omfattande begrepp med många innebörder. Människor är oftast lika till det yttre 
men de gör många olika saker på olika sätt och med andra ord leder det till att vi 
lär oss olika på olika sätt för att nå kunskap. Följande avsnitt beskriver begreppet 
kunskap. Förstår man innebörden av vad kunskap är så är det lättare att förstå de 
övriga avsnitten.  
 
Kunskapsdiskussionen startade redan under Platons och Aristoteles tid och 
debatten har fortsatt tills modern tid. Redan under antiken började filosofer 
diskutera och värdera hur människan tar emot kunskap och vad begreppet 
kunskap står för. Därefter har andra filosofer och pedagoger fortsatt att föra 
debatten kring begreppet kunskap.  
 
I läroplanerna LPO 94, definieras begreppet kunskap så här:  
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i oli-
ka former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 
förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inrik-
tas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lä-
rande där dessa former balanseras och blir till en helhet.   

           (www.skolverket.se,sid 6) 
 
Professor Marton (2000) ställer frågan i boken Om lärande ”Hur erhåller vi 
kunskap om världen”? Detta citat härstammar ifrån Sokrates livstid (ca 470-399 f 
Kr), där filosofen tillsammans med Platon var ett språkrör. Sokrates ansåg att 
kunskapen är medfödd hos varje individ.  
 
Filosofin innebar att man enkelt delade upp problemet i mindre enheter för att få 
fram svar till varje enskild del, som idag kan härröra till det pedagogiska 
tillvägagångssättet lotsning. Enligt Marton hade Platon en ständig fråga; Världen 
skapar inte lärandet utan alla ser världen med olika ögon och den återges på 
olika sätt. Världen kan endast vara som en relation till lärandet. Platon 
fastställde kunskap på ett sätt som endast skulle gälla den teoretiska kunskapen. 
Aristoteles var den första att vidga Sokrates föreställning om bildning och förde in 
begreppet praktisk kunskap.    (Marton, 2000, sid 16-17) 
Pedagogen Hammerman (2001), skriver om den praktiska kunskapstraditionen, 
att redan Rousseau predikade om att hälsosamma och ansträngande aktiviteter var 
viktiga för barnens utbildning.  Rousseau ansåg att barns medfödda intresse och 
vetgirighet ska användas fullt ut. Filosofen förespråkade, att utbildningen skulle 
vara mindre av litteratur och språkvetenskap, mera av att gå på känsla och förnuft. 
Hammerman nämner också Rousseaus tankar om hälsofulla fysiska aktiviteter 
som också var bra för barns utbildning. Hammerman citerar Rousseau att barns 
första lärare är deras fötter, händer och ögon.                                           
(Hammerman, 2001, sid 10-11) 
 

http://www.skolverket.se,sid/�
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De förändringar i uppfattningen på kunskap som började under 1980-talet har att 
göra med samhällsförändringar som exempel datoriseringen och uppkomsten av 
begreppet kunskapssamhälle och informationssamhälle. Författaren och professorn 
Gustavsson (2002), tar upp när begreppet kunskap nämns för första gången i 
utbildningssammanhang. Det var år 1992 i läroplanskommittén, Skola för 
utbildning. Nedan redovisas ett citat på definitioner av olika former av kunskap:  
 

• Faktakunskap som information, regler och konventioner, utan åtskillnad 
mellan ytlig och djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma 
fenomen. 

 
• Förståelsekunskap som i motsats till fakta sägs ha kvalitativ karaktär, 

att förstå är att uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen. 
 

• Färdighetskunskap som att vi vet hur något ska göras och kan genomfö-
ra det. 

 
• Förtrogenhetskunskap som bakgrundskunskap eller kunskapens 

tysta dimension i en kunskap som är förenad med sinnliga upplevelser 
och som kommer till uttryck i bedömningar. 

              (Gustavsson, 2002, sid 24) 
 
I boken Kunskapsfilosofi Tre kunskapsformer i historisk belysning, 2000, 
försöker Gustavsson definiera begreppet kunskap som ”att kunna” och ” att 
skapa”. Enligt Gustavsson är kunskap något som är skapande, den produceras av 
människan med hjälp av sina redskap. Kunskap utvecklas av individen i en 
pågående process men kan också vara en färdig produkt som finns utanför 
individen. Kunskap behövs för att vi människor skall kunna tolka och förstå vår 
omvärld.  
(Ibid, sid 21) 
 
Alexandersson (1994), tar upp i sin avhandling om att under 70-talet kom 
begreppet klassrumsforskning som skulle inriktas mot lärares beteende och olika 
undervisningsmetoder.  
Detta ledde till att 1983 påbörjades internationella studier i forskning om lärares 
reflektioner. Forskningen kallades för Teacher Thinking. Kunskapsutvecklingen 
inom denna forskning kom att handla om att urskilja och skildra olika slags 
kunskap inom läraryrket.  Utgångspunkten är hur lärare reflekterar på olika sätt 
över sin egen yrkeserfarenhet. Det handlar också om hur lärare reflekterar kring 
innehållet i undervisningen. Alexandersson hänvisar till Schulmans och Gud-
mundsdottirs undersökning som också är baserat på Teacher Thinking - forskning, 
där de jämför hur nyexaminerade lärares kunskaper skiljer sig ifrån erfarna lärare. 
De har också gjort studier på erfarna ämneslärares kunskaper. Resultatet var att 
olika kunskaper återfinns inom läraryrket. Kunskaper sammanflätar varandra och 
exempel är ämneskunskaper, pedagogisk kunskap, kunskap om elever och 
ämnesdidaktisk kunskap. Det handlar också om hur lärare uppfattar och värdera 
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sitt/sina egna ämnen för det påverkar innehållet i undervisningen. Alexandersson 
hänvisar till andra forskare som också arbetar vetenskapligt inom Teacher 
Thinking som tar upp att när lärare blir medveten om sin praktiska teori växer de 
med kunskapen och läraren blir fulländad i sin kunskap. Praktisk teori handlar om 
personliga erfarenheter, överförda kunskaper, planering och reflektion, stoffurval 
och arbetssätt. Inom just denna forskning har John Dewey och Donald Schön fått 
stor betydelse.  
(Alexandersson, 1994, sid 27-34) 
 
I Vetenskapliga rådets rapportserie 2008:9, beskrivs klassrumsforskning om 
lärarens undervisning i klassrummet och den allmänna klassrumsdiskursen. 
Forskningen handlar mycket om elevers lärande och socialisation med frågor i 
exempelvis genusidentitet. Forskaren och författaren Aarno Bellack är känd för sin 
IRE-forskning (Initiation, Response och Evaluerande) Det är ett språkspel där 
Bellack utgick ifrån kommunikation. Läraren ställde frågor och eleverna svarade. 
Det som blev resultatet i forskningen var att läraren tar för mycket tid i klassrum-
met med sina egna genomgångar. Eleven får inte komma till tals endast när läraren 
ställer frågor. Genomslaget för Bellacks forskning fick även stor betydelse för 
Norden. Exempel är professor Ulf P. Lundgren som vidareutvecklade Bellacks 
språkspelsanalys i författaren Urban Dahlöfs ramfaktorteori (verktyg för utbild-
ningsplanering). Lundgren anknyter till läroplansteoretiskt arbete med språkveten-
skap som analysredskap (lingvistisk) av klassrumsinteraktion. Slutsatsen blir att 
elever med olika sociala bakgrund har olika kompetens att hantera klassrumsprå-
ket. Enligt Lundgren är skillnaden i kunskaper som ökar klyftan mellan elever 
med olika resurser och förutsättningar i språket. IRE-forskningen avseende 
klassrumsforskning har också visat att elever blir mera passiva under lektioner när 
läraren håller undervisningen därför att läraren vet redan svaret på frågorna som 
ställs under lektionerna. Eleverna får inget större inflytande över sin utbildning.  
(Sahlström, 2008, sid 18-20 och 29) 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Min slutsats är att författarna konstaterar att kunskap är ett komplext begrepp och 
utifrån kunskap bygger varje individ sin egen lära. Det är i kunskapen som 
grunden för lärandet sker. Det finns en mångfald av stigar till kunskap och 
kunskap kan ses utifrån olika perspektiv. Det finns därför inga färdiga paketerade 
uppsättningar av kunskaper som skolan ska förmedla till elever.  Kunskap ska ses 
i relation till det sammanhang där den utvecklas i. Enligt tidigare rön skedde 
lärandet i en individuell process men idag visar forskningen att elever lär sig bäst i 
ett socialt sammanhang - man lär av varandra.  
 
Forskningen har påvisat att det är viktigt att lärare bör utvecklas i sin kunskap för 
att göra undervisningen mera lärorik och där tillåta att elever får tänka fritt och 
analysera sig fram mot den rätta lösningen. Det är därför viktigt med regelbunden 
kompetensutveckling för lärare för att kunna ge eleverna den bästa kunskapen. 



En bro mellan teoretisk och praktisk 
kunskap 
Lena-Catharina Grafström 
  

2010-03-11 

 

12 
 

 
Metod och Lärandemiljö 
 
I detta avsnitt presenterar författare exempel på hur bland annat lärare/pedagoger 
kan använda sig av olika lärmiljöer/lärandemiljöer för att utöva praktisk kunskap. 
Stycket handlar också mycket om inlärning för att kunna vara öppen till praktisk 
kunskap. De författare som jag har valt ut har en gemensam filosofi att praktisk 
kunskap behövs i dagens undervisning 
 
Det finns olika faktorer hur kunskap kan byggas för att kunna inspirera till ny 
kunskap. Exempel kan vara yttre faktorer som undervisning, kamrater, miljö och 
material. Goda lärmiljöer är alltså en viktig bas för lärande.  
 
I artikeln Learning Civics in the Community, 1987, tar författarna Hamilton och 
Zeldin upp exempel på erfarenhetsbaserat lärande - out-of-classroom.  Pro-
grammet handlade om ungdomars kunskaper och attityder om lokala myndig-
heter.  Gymnasieelever tjänstgjorde som praktikanter till kommunala tjänstemän. 
Det var 4 olika samhällsklasser som fick ingå i detta forskningsprojekt. Re-sultatet 
var givande att kunskaperna ökade för dessa gymnasieelever om de lokala 
myndigheterna. Detta tyder på att erfarenhetsbaserat synsätt är en viktig del i 
undervisningen. Arbetsmetoden hjälper elever att förstå bättre sin om-
givning/närsamhälle när de får agera i en daglig situation. 
(Hamilton & Zeldin, 1987, sid 409) 
 
Författaren och professorn Säljö (1989) tar upp praktik och inlärning i olika 
miljöer. Ett exempel som Säljö nämner är när ett problem uppträder i en vardagssi-
tuation som att ex laga en trasig cykel eller räkna pengar i affärer upplevs proble-
met direkt och kan lösas enkelt men i en institutions miljö som skolan kan 
uppgiften blir mera svårlöslig.   
Eleven rör sig då i textens värld i jämförelse med verkligheten.  Ämnet för 
uppgiften är inte upplagd på samma sätt, inlärningen och tolkningen är inte lika 
tydlig utan det krävs att eleven kan förstå de kriterier som gäller för just en 
institutions miljö. Det ställs krav att läraren kan ställa frågorna på rätt sätt för att 
nå elevens förståelse.   
(Säljö 1989, sid 15) 
 
Författaren och professorn Säljö (2008) anser att för att få en förståelse av lärandet 
och kunskapsutvecklingen är elever beroende av artefakter som exempel gaffel, 
nål, linjal, planscher eller såg. Dessa artefakter är viktiga anser Säljö för vår 
dagliga kultur.   

Artefakterna har utvecklats genom århundraden därav har människor också 
utvecklat sin kunskap i takt med att de materiella tingen har förändrats och 
utvecklats. Säljö tar också upp en viktig aspekt och det är att lärandet ej kan 
begränsas till endast skolan. Lärandet sker kontinuerligt och i läroplanen återfinns 
det en koppling till närsamhället som ska vara en del i skolan.                                                                                                       
(Rydstedt – Säljö, 2008, sid 18-19) 
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I boken Kommunicera naturvetenskap i skolan, (2002) skriver en av medförfat-
tarna och professor Wickman Per-Olov om betydelsen av laborationer och 
praktiska övningar i skolan i kapitlet Vad kan man lära sig av laborationer? 
Wickman skriver att tilltron till praktiska övningar har ökat och allt mer fått en 
naturlig position i undervisningen. Ämnen inom naturvetenskap är omöjliga att 
genomföra utan laborationer och nyttjande av naturens tillgångar. Författaren 
påstår att bland lärare finns det en övertygelse att analytiskt arbetssätt ger mer 
intresse för ämnen än att bara lyssna. Genom att själv eller i grupp få avgöra om 
något är sant med hjälp av olika verktyg ökar även förståelse för andra områden i 
samhället. Det är därför teori och praktik bör vara symbios med varandra, anser 
medförfattaren.                                                                                                           
(Strömdahl, 2002, sid 97-99) 

Pedagogen och författaren Hammerman (2001) ger exempel på förhållanden 
mellan utomhuspedagogiska laborationer, skolans läroplan och olika undervis-
ningsobjekt som kan vara sammanlänkade med varandra.  

I klassrummet sker ämnen som exempelvis hälsa, fysisk utbildning och rekreation, 
socialvetenskap, bild och musik och språk – lingvistik och utifrån detta kan den 
som är pedagog välja att ta ut eleverna för att få ett verklighetsanpassat lärande.  
Författaren ger exempel på närområde som skolgården, skolskogen, skolområden 
som olika byggnader, fältresor och skolträdgårdar/skolfarmar, att dessa områden 
ska vara synkroniserade med varandra.  

 

Hammerman beskriver i boken varför man ska vistas utomhus. Exempel kan vara 
att kunna lära sig arbeta i grupp. Närmiljön som klassrum har en obegränsad 
arbetsyta där det finns tillräckligt med material till alla elever och dessutom stärks 
deras hälsa.                                                                                                                     
(Hammerman, 2001, sid 7, 18-19) 

Szczepanski Anders (2007) är både författare och enhetschef för Centrum för 
Miljö- och Utomhuspedagogik (CMU) vid Linköpings universitet. Szczepanski 
påpekar att utbildningssystemet på alla nivåer bör återinföra friluftsliv som till 
exempel vardagsnära friluftsaktiviteter, som att göra upp eld, laga mat, tälta eller 
plocka av naturens eget förråd.  

Szczepanski tar upp viktiga didaktiska kunskapsfrågor för att kunna undervisa i 
naturen:  

• Var? Platsens betydelse för lärandet mot bakgrund till läroplanens mål 

• Hur?  På vilka sätt kan vi ta till oss kunskapen och förankra den utifrån 
läroplanen? 

• När? Tidsperspektivet i förhållanden till årstiderna 

• Varför utomhuspedagogik? Motivera eleverna varför vistas utomhus 
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(Figur 1:1, Szczepanski, 2005) 

Författaren Szczepanski kallar denna modell för lärandemodellen. Szczepanski 
vill påvisa att lärande utomhus är beroende av ett samspel mellan lärmiljön, 
aktiviteten, det sociala samspelet i både den lilla och stora gruppen, personlig 
utveckling samt hur vi mår i vår lärmiljö.  

Den stora yttercirkeln är Hälsan, om hur vi mår, vårt välbehag och vår förmåga 
att vilja lära sig. De tre innercirklarna innehåller, (1) Utomhusaktivitet, (2) 
Miljöundervisning, och den sista cirkeln (3) Utomhuspedagogik och Personlig 
och social utveckling.                                                                                          
(Dahlgren mfl, 2007, sid 18 och 26-27) 
Författarna och pedagogerna Brügge och Szczepanski (2007), anser att skolan bör 
ta ett steg bort ifrån de traditionella oenigheterna mellan praktik och teori. Syftet 
med utomhuspedagogik är att levandegöra läroplanen så att ämnena och studierna 
blir mer ämnesöverskridande och tematiska. Ett viktigt steg är att komma bort 
ifrån motsättningen mellan teori och praktik. Utomhuspedagogik ska utgöra en 
viktig bas för kroppen, där den stärks både fysiskt och psykiskt. Många ämnen kan 
vävas in i exempelvis lokalhistoria, ekologi, sociala relationer med mera. Enligt 
författarna bör dessa punkter finnas med gällande undervisning utomhus:    
 

• Att arbeta i arbetslag utifrån problembaserat lärande 
• Arbeta tematiskt och ämnesövergripande 
• Att arbeta med helheter där den personliga tryggheten har erövrats och då 

uterummet blir klassrum och läromedel 
• Att se uterummet som ett komplement eller alternativ till inomhusmiljön 
• Att lägga grunden till ett friluftsliv i förskola och skola   

       (Brügge mfl,  2007, sid 27-31) 
   

1 
 

2 

3 
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Tiller är professor i praktisk pedagogik. Författaren (2002) skriver om begrepp 
som kallas för aktionslärande inom aktionsforskningen. Aktionslärande kan 
jämföras med erfarenhetsbaserat lärande att lära sig genom erfarenhet. Forskning-
en har ofta en ren politisk fallenhet där budskapet är öppet. Ett exempel som Tiller 
anger är nedläggning av byskolor där de engagerade människorna finner alternati-
va lösningar. Det handlar om att gå in med hela sitt hjärta och ha ett brinnande 
intresse för det man står för, det handlar om att få människor att förändra sitt 
tankesätt och sin handling.                                                                                   
(Tiller, 2002, sid 52-53)  

Professor Tiller (2002) ger beskrivning i boken Aktionslärande, vad som skiljer 
aktionslärande ifrån en vanlig skoldag. Det handlar om djupinlärning, att man som 
lärare lägger tyngdpunkten på uppfattning och insikt av vad som kan vara 
nödvändigt av dagen, att inte ytinlärning och djupinlärning behöver utesluta 
varandra. Målet är att eleverna ska lära sig att ta ansvar över sitt eget lärande och 
andras. Det innebär att man därmed tar steget ifrån ytlärandet. Aktionslärandet 
handlar om att förstå upplevelsen, få en förståelse om sig själv och vart man 
befinner sig i djupet av inlärningen. Det gäller att utmana sig själv och detta leder 
till att det uppstår meningsfylld pedagogiskt lärande inte bara för elever utan även 
för lärare och skolledare. Det är i diskussionen och reflektionen över sina erfaren-
heter som denna process uppstår där alla får komma till tal.                                 
(Ibid sid 65-66) 

Tiller skriver om sju vägvisare som skulle vara som visioner till ett livslångt 
lärande med goda utvecklingsmöjligheter. Författaren ser också skolan som en 
organisation där alla bidrar med sin kompetens även eleverna. Nedan presenteras 
De sju vägvisarna som är viktigt i utvecklingsarbetet:  

• Alla måste utveckla sig själva 

Det handlar om självutveckling att man motiveras och är aktiv i sitt eget lärande. 
 

• Människor behöver utmaning 

Det handlar om att tillåta utmaningar och uppmuntra elever att det här klarar du. 
Tiller anser att utveckling för individer är att aktivt ta tag i sin utveckling och sig 
själv. 

• Ömsidighet 

Alla bör vara ömsinta och hjälpa varandra som vägvisare och visa vänlighet till 
varandra.   

• Håll öga på den svaga länken 

Det handlar om att lärare måste anpassa sin undervisning för att få med sig både 
den svage och den starke, att ha en hel kedja.  
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Efterforskning visar, att lämnar man den svaga länken därhän, innebär det 
inlärningssvårigheter, som endast får negativa följder. Alla ska vara beroende av 
varandra. 

• Håll ett vakande öga på djupkulturerna 

Det handlar om att finna länken mellan det som sker till vardags och arbetets 
djupare värden att se det som utifrån ett utvecklingsperspektiv. Det handlar om att 
förstå målen på ett tydligt sätt för att säkerhetskälla arbetets kvalité.  

• Skapa kreativ spänning 

Det handlar om att dramatisera en händelse i vardagen för att inte missa och 
ignorera viktiga frågor, att i en diskussion ställa en företeelse mot en annan 
företeelse för att uppnå spänning.  

• Den som berörs blir hörd 
Det handlar om demokrati och värdegrund, att alla elever ska känna att de blir 
hörda och sedda av vuxna på skolan. Den här vägvisaren visar att elever har rätt 
att bli tillfrågad när det gäller företeelser, som berör dem. Det handlar om att 
elever får möjlighet att vara med i att utvärdera skolans arbete.      
Elever blir delaktiga i att kunna ge ny kraft i utbildningen och de ska ses som en 
resurs i skolans utvecklingsarbete. 
(Ibid, sid 196-207) 

Sammanfattning 
 
Min slutsats är lärandet är beroende av en bra lärandemiljö. Det är där som elever 
skall inspireras och känna att platsen är en lugn och trygg miljö för kunskapsinlär-
ning. Lärandemiljö behöver inte ha ett rum med fyra väggar utan det är en plats 
där lärandet sker. Lärare måste göra sitt arbete synligt för både elever och kollegor 
i att utmana i begreppen varför, vad och hur genom att göra studiebesök med 
elever, göra observationer tillsammans med elever, högläsning och erfarenhetsut-
byte med andra skolor. I lärandemiljön tränar också elever i den sociala samhörig-
heten. En god lärandemiljö gör det tänkbart för elever med olika bakgrunder att 
tillgodogöra sig undervisningen. Verktyg är en viktig del i hur elever når kunskap. 
Metoder och inlärningsstilar är varierande. Det viktigaste är att inte stagnera vid 
en form av metod utan som lärare vara flexibel beroende på kunskapsnivån i 
elevgruppen.  
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Syfte  
 
 
Syftet med mitt arbete är att intervjua åtta lärares uppfattning om att undervisa 
över gränserna mellan teoretisk och praktisk kunskap. Vilket/vilka meto-
der använder de för att förmedla kunskap till eleverna och hur ser de på lärmiljön i 
skolan. Tanken med intervjuerna var att få en uppfattning om lärare använder sig 
av praktisk kunskap i dagens lärandesituation. Ger dessa lärare eleverna en 
varierad undervisning som stimulerar deras kunskapsinlärning? 
 

 

Problemformulering 
 

Förr fanns det en klar skiljelinje mellan skolans teoretiska kunskaper och det 
praktiska i skolan. Den praktiska kunskapen skedde ofta på raster i form av lek 
eller på fritiden. Under det sista årtiondet har forskning visat att barn och 
ungdomar bör använda alla sina sinnen för att uppnå den bästa kunskapen. 
Praktiska inslag är viktig del i undervisningen. Det stärker inte bara själen, den 
sociala samhörigheten utan även att kunskapen består längre i jämförelse med 
enbart teoretisk kunskap.  
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Metod  
 
Idén för metoden är hämtat ifrån Alexanderssons (1994) studie om fenomenologi. 
En sammanfattning av betydelsen för fenomenologiska studier är helt kort 
beskrivningar av olika fenomen. Syftet med fenomenologi är att studera 
exempelvis hur människor upplever händelser eller processer i olika förhållanden 
och hur detta uppfattas av dem. Enligt Alexanderssons skriver författaren att:  
 

Den grundläggande enheten vad det gäller människans kunskap om 
världen utgörs enligt fenomenografi av uppfattning/erfarenheten. 
(Alexandersson1994, sid 51-52) 
 

Forskningsetniska grundregler  
 
Jag har beaktat de etniska regler som gäller för examensarbete vid Mitt-
universitetet. Dessa forskningsetiska grundregler har jag berättat muntligt för 
intervjupersonerna. Det jag har tagit upp är bland annat att de har rätt att avbryta 
intervjun när de vill och att deras identitet inte ska kunna urskiljas i svaren.  
 
Urval 
 
Valet av skolorna är utefter min VFU där lärarna vet vem jag är och jag är bekant 
med deras skolmiljö och arbetssätt.   
 
Jag har intervjuat åtta lärare, tre av dessa arbetar inom år 6-9, fem lärare arbetar 
inom år 3-6. Skolprofilerna varierar sig mellan skolorna. Den första skolan har en 
miljöprofil och jobbar mot hållbar utveckling. Miljöskolan är en F-9 skola. 
Högstadiet har två inriktningar som kallas för spår och lärare från dessa spår har 
deltagit vid intervjuerna. Den andra skolan är en traditionell kommunal skola, som 
ej har någon utmärkande profilering. Den tredje skolan är en kretslopps-skola där 
deras profilering är återvinning.  
 
Jag har inte tagit hänsyn till valet mellan klasslärare och ämneslärare. Deras 
ämneskunskap är oväsentligt utan det är endast deras uppfattning som jag har 
varit intresserad av. Jag har inte gjort någon könsindelning utifrån manligt och 
kvinnligt svar. Jag har heller inte utgått ifrån skolornas profil eller placering i 
kommunen. 
 
 
 
 
 
Genomförande 
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Inför mötet med lärarna har jag i förväg sänt ett enkelt och kort brev via e-post 
(bilaga 1), därefter har jag varit i kontakt med lärarna via telefonen för att 
bestämma en tid. Vid telefonsamtalen har jag preciserat mig mera tydligt vad jag 
vill och vad mitt syfte är med att få intervjua dem.  
 
Jag informerade lärarna om det generella syftet med mitt examensarbete, hur kan 
man bygga en bro ett samspel mellan praktisk och teoretisk kunskap. Lärarna har 
själva valt plats och tid. Jag har valt att ha öppna frågor kring mitt ämnes-område 
för att inte endast få ett ja eller ett nej. Tre av fem av intervjuerna var 
gruppintervjuer bestående av två personer. Intervjuerna var cirka 40 minuter 
långa. Jag bandade varje intervju.  (bilaga 2) 
 

Datainsamling 
 
Det största problemet med att kunna genomför denna studie var att finna 
forskningsrelaterade artiklar samt avhandlingar som är dagsaktuella och som 
berör mitt ämnesområde. Det finns mängder med litteratur och artiklar men tyvärr 
saknar de en forskningsbakgrund. Bakom mitt litteraturval finns dock 
författare/pedagoger som har en gedigen bakgrund och de flesta har doktorerat 
efter det att litteraturen har tryckts. Jag har sökt via Mittuniversitets databaser 
samt sökt via Internet på ämnesord som praktisk kunskap, inlärning, lärande och 
undervisning.  
 
Trovärdighet  
 
En central fråga för detta arbete är det som lärarna har förmedlat eftersom deras 
uppfattningar är grunden för studiens resultat. Litteraturen är relevant till mitt 
examensarbete på grund av att innehållet och budskapet till stor del riktar sig till 
pedagoger, fritidsledare eller annan verksam personal inom skolan. Litteraturen tar 
även upp viktiga aspekter varför skolor bör införa mer inslag av praktisk kunskap 
i undervisningen. Mitt resultat och mina förslag på lösningar ska ej ses som ett 
enväldigt svar utan se dem som ett förslag till kunna bedriva en inspirerande 
undervisning. 
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Resultat  
 
För att få en bra struktur för att kunna se eventuella skillnader och likheter mellan 
lärarna har jag valt att utgå ifrån fenomenografi. Enligt författaren Kroksmark, 
(1989) är den fenomenografiska uppfattningen subjektiv vilket innebär att det inte 
finns direkt någon sanning i svaren utan endast uppfattningar om exempelvis 
världen omkring. Mitt resultat vilar alltså på en hypotes ifrån lärarna.  
(Säljö, 1989, sid 168)  
 
Jag har utgått ifrån författaren Alexanderssons (1994) schema över kategorisering 
för fenomenografisk analys. Enligt författaren skall dessa kategorier skilja sig 
ifrån varandra. De skall ej överlappa varandra eller att uppfattningarna som ingår i 
varje kategori kan tillhöra antingen den ena eller den andra kategorin.   
(Alexandersson, 1994, sid 96) 
 
De tre huvudkategorierna: 
 

A. Praktisk kunskap 
B. Metod och Inlärning 
C. Lärandemiljö 

 
A: Praktisk kunskap 
 
I denna huvudkategori riktas det mot lärares uppfattningar om vad praktisk 
kunskap är. De ger olika exempel på vad praktisk kunskap är i den dagliga 
verksamheten.  De ger också exempel på varför inte praktisk kunskap används 
kontinuerligt i undervisningen. Kan praktisk kunskap hjälpa exempelvis skoltrötta 
elever att ta till sig ny kunskap? 
 
Det fanns ett gemensamt svar hos alla de intervjuade i denna fråga. Alla svarade 
att praktisk kunskap är motsats till teoretisk kunskap. Jag kan utläsa hos de 
utfrågade lärarna att tyvärr används praktisk kunskap alltför sällan. Det finns 
olika faktorer som påverkar och det vanligaste är tiden sedan resurser, och att 
grupperna är för stora i förhållanden till lärartätheten, alltså behövs fler lärare.  
Praktisk kunskap för dem kunde vara att få prova på olika saker i utemiljön men 
även inomhus. 
 
 

Konkret det eleverna får göra praktiskt. Exempelvis labb i NO eller i 
ekologi, får göra undersökningar och iakttagelser utomhus, motsatts 
till teoretiskt. 
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Praktiskt är att kunna göra. När jag säger praktiskt så har det olika 
nivåer. Exempel i matte - bråk att kunna se helheten, ta stavar, att 
kunna dela in stavar i procent och andelar. Geografi och studera 
kartan går inte att förklara utan gör det i sandlådan och bygga och 
visa att floderna rinner inte bara nedåt utan även uppåt. 

 
På en av skolorna har årskurs fyra till sex ett pass i veckan i praktisk matte där 
eleverna får exempelvis klippa, mäta eller väga för att nå lösningen på de olika 
problemen. Läraren ansåg att det fångar elevernas intresse för matematik på ett bra 
sätt. 
 
I en annan skola hade alla klasser från sexårsverksamheten upp till årskurs sex ett 
utepass i veckan. Utepassen kunde ha olika innebörder beroende på hur klimatet 
var just då i klassen. Det kunde vara socialisationsövningar att träna gemenskap 
och gruppstärkande övningar, promenad eller att lägga in ett mattepass, 
naturkunskapspass med mera. Dessa lärare ansåg att det var lyxigt med att ha ett 
utepass varje vecka. 
 
I en av gruppintervjuerna diskuterade vi om praktisk kunskap kan hjälpa 
skoltrötta elever som har svårt att ta till sig teoretisk undervisning. En av lärarna 
tyckte att det hjälper elever som är trötta eller har svårt att sitta still om de får vara 
aktiva och få jobba med hela kroppen. Kollegan svarade att det är väl det som är 
skola - att det ska vara praktiskt – att kroppen används. 
 

Att få baka, väga, greja med olika saker men det är ett pussel om man 
är ensam med arton stycken. Man vet så väl vad man vill men sen är 
det är svårt att nå dit. Man vill vara med och lyssna när de diskutera 
men omöjligt i stor grupp. Tre-fyra i varje grupp är idealisk men måste 
då sysselsätta de övriga eleverna. 

 
Sammanfattning  
 
Alla lärare var överrens om att det går att använda sig av praktisk kunskap för att 
öka elevers intresse och att med hjälp av praktisk kunskap stimulera 
kunskapsinlärningen. Utifrån lärarnas svar tolkar jag att de ansåg att elever lär sig 
bättre med praktiska inslag i ämnena. Det som krävs ansåg alla, är den extra tiden 
till planering för att anpassa en lektion med praktiska inslag. Det tar längre tid i 
jämförelse med en traditionell lektion där elever får stenciler och läraren använder 
sig av färdiga läromedel i ämnena. 
Skillnaden i hur man värderar dessa två kunskapsformer teoretisk och praktisk 
kunskap visar att de praktiska och estetiska ämnena i skolan successivt fått stå 
tillbaka för andra ämnen och inslag, som har definierats som mer teoretiska. De 
teoretiska ämnena har således fått större utrymme i skolan och därmed också fått 
högre status. De intervjuade lärarna har insikt av att det behövs både praktisk och 
teoretisk kunskap. Det praktiska bör inte alltid vara i uterummet utan det kan vara 
att få berätta om sitt arbete inför en klass, laborationer, spela teater med mera. 
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Praktisk kunskap har flera definitioner och kan användas på fler sätt än den 
teoretiska kunskapen där det oftast endast finns ett tillvägagångssätt, att det är 
läraren som leder undervisningen och ger eleverna en grund i ämnet.  
Min slutsats är att lärarna måste bli påminda om vad som är viktigt med varje 
arbetspass. Det ställs krav på att lärarna är ordentligt förberedda och kan förklara 
vikten av övningarna/aktiviteterna för att få eleverna med sig. Praktisk kunskap 
för mig är att få möjlighet att använda hela kroppen och dess sinnen. Eleverna bör 
få tillgång till olika artefakter som exempelvis kartor, klossar, naturen, byggnader 
med mera för att få grepp om världen runt omkring. Det ska alltid finnas möjlighet 
att få prova på om teorier fungerar praktiskt i verkligheten.  
 
 
B: Metod och Inlärning 
 
I denna huvudkategori riktas det mot den pågående verksamheten. Vilken/vilka 
metoder använder lärarna sig i undervisningen. Hur försöker lärarna att få elever 
till att förstå meningen med sin egen inlärning? Det finns dock en variation i 
svaren kring sättet att resonera kring dessa påståenden.  Det som förenar de olika 
uppfattningarna i denna huvudkategori är att alla lärare påpekade vikten av IUP 
(Individuella utvecklingsplanen) IUP är en viktig del att få eleverna att förstå och 
upptäckta sina bra och mindre bra sidor hos sig själva. I denna utvecklingsplan 
finns det dokumenterat exempelvis vad eleven behöver träna mera på och vad 
eleven är duktig i för ämnen. Läraren ska ha en öppen dialog med varje elev för att 
de ska få medvetenheten att kunna lyckas och veta att de kan lyckas. Vara tydlig i 
varje ny kurs att ge dem klara mål vad de bör uppnå för att klara som exempel 
godkänt (om de har betygsrelaterade betyg). De elever som ej har betyg ska ändå 
få vetskap om vad varje kurs ska innehålla och vad eleven bör uppnå för 
kunskapsmål för godkändnivå. Det är läraren som ska sätta upp anpassande mål 
och riktlinjer med stöd av Skolverkets direktiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inlärning 
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Vi är alla olika hur vi lär oss, en del lär sig lättare praktiskt beror på 
hur man är. Tänk bara på elevers motivation att det är lagom 
utmaning att ribban är lagom, att jag som lärare tänker på och tar 
hänsyn till vilket inlärningssätt som passar just för denna 
grupp/individ. Viktigt är att variera undervisningen så att eleverna blir 
medvetna om sitt eget lärande 
 
När det gäller inlärning så är det lättare för vissa att göra det med 
händerna - plocka med händerna och sen finna det dom som har det 
lika lätt som kan lära in sig teoretisk och förstår de det teoretiska 
sambandet kan det sätt in det i ett praktiskt sammanhang. 
 
Gäller att få eleverna att förstå att de är i skolan för sin egen skull. 
De flesta göra det förr eller senare, bästa är om det kan göra det förr. 
Att de är i skolan är för deras skull inte för min. Lyckats man med det 
får eleverna en annan attityd och insikt.” 

 
Diskussion tillsammans med dem, pratar med dem, IUP är en bra 
metod, vad de ska sträva efter, både före och efter ett kvartsamtal har 
man en diskussion. Använda sig av Skolverkets direktiv, att ta sitt eget 
ansvar, vi kan göra det vi kan men måste ha eleverna med oss.  

 
Att utvärdera sin egen kunskap, har jag nått målen, hur har jag 
arbetat och det är speciellt vid utvecklingssamtalen, men även efter 
varje kurs.  Det är inte bara för eleven utan även för mig. Eleverna 
får veta målen vid varje uppstart i kurserna. 
 

Metod 
 
Vi använder oss av Skellefteå-teknik en gång i veckan, där är det bara 
praktiska övningar, eleverna jobbar två och två. 

 
Skellefteå-teknik är en metod för att öva elevernas sociala samspel och skapa 
arbetsglädje. Det bygger på elevaktiva problembaserade arbetsuppgifter till stor 
del i ämnet NO-teknik, där varje övning har en egen låda med kort beskrivning av 
övningen där elever får tänka till hur de på bästa sätt kan lösa övningen. Detta 
arbetsmaterial är anpassat ifrån årskurs 1 till 6.  
(http://www.bja-asplund.com/index.htm) 
 

… I NO arbetar jag med olika metoder där vi diskuterar, analyserar 
och att man kan komma fram till flera rätta svar. Tyvärr bromsas det 
av lokaler och material, stor elevgrupp, tid. En dröm är att det är fler 
som arbetar tillsammans”. Jag är ensam som undervisar i mina ämnen 
men jag brukar gå över till det andra lärarlaget för få råd men också 
dela med mig av mina undervisningstips. 

 

http://www.bja-asplund.com/index.htm�
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Sammanfattning 
 
Jag tror för att öka elevers förståelse kring sitt eget lärande måste lärare ha en 
öppen dialog med eleverna, att kontinuerligt samtala med elever där de får komma 
till tals och att informera om läget just nu. Viktigt är att tillåta att elever har 
inflyttade i undervisningen och att undervisningen ska vara varierande beroende på 
ämne och innehåll. 
 
 De flesta utfrågade lärarna försökte att följa nya rön och råd som ska gagna 
eleverna. Det var endast en lärare, som aldrig läser lärartidningar, nya böcker eller 
forskningsrapporter som handlar om undervisning, lärandet eller 
kunskapsutveckling utan undervisar efter sin egen förmåga och kunskap. De 
utfrågade lärarna ansåg att de största hindren för att nå ut till alla elever är för få 
lärare i förhållande till gruppen och skolans ekonomi.  
Lärstilar finns det många av inom pedagogiken. Tydligen har alla lärare sitt eget 
sätt att lära ut och inget sätt är bättre än någon annan. Mina tolkningar utifrån 
intervjuerna är att inlärning kan åstadkommas på fyra olika sätt: Genom en 
konkret upplevelse, reflekterande observation, abstrakt tänkande eller genom 
aktivt experimenterande. Hur vi lär oss bäst beror på utformningen i undervisning-
en och lärarens kunskaper och kreativitet. Alla lärare försöker lära elever att prata 
och läsa högt inför andra klasskamrater. De ger elever problembaserade övningar 
som kan lösas enskilt eller i grupp. Dessa övningar stimulerar dem att tänka och 
öka deras nyfikenhet samt utveckla deras kunnande. Lärarna var överrens om att 
LPO 94 alltid skall ligga till grund för undervisningens utformning och innehåll.  
 
Metoder för att nå kunskap gjorde lärarna olika. Alla lärare försöker knyta an 
undervisningen till verkligheten i att diskutera det som sker i samhället. Om det är 
någon elev som ställer en specifik fråga kan det knyta an till nutidshistoria eller 
dåtid. De tror att det ökar elever intresse och ökar deras kunskap om verklig-heten. 
De hade en gemensam nämnare att det finns flera metoder att göra undervisningen 
mera verklighetsanknuten. Det handlar om sin egen förmåga att vilja göra 
undervisningen mera intressant, att använda sig av tidigare kollegors 
lektionsmaterial. En av lärarna berättade att det var viktigt att använda sin fantasi 
och inte ta på sig skyddsglasögonen utan öppna vidvinkelperspektivet 
 
 
Dessa ord summerar lärarnas uppfattningar om metod och inlärning: 
 

• Vara spontan och flexibel 
• Ta hjälp av ”proffs” utifrån exempelvis utomhuspedagoger, länsmuseets 

personal, far - och morföräldrar 
• Studiebesök 
• Diskutera aktuella nyheter, läsa upp nyheter 

 
C. Lärandemiljö 
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Den tredje och sista kategorin handlar om lärares uppfattningar kring en positiv 
lärandemiljö. Med det avses den fysiska miljö vad som finns på väggarna, hur det 
är möblerat och den sociala miljön i klassen, alltså samtal mellan elever och lärare 
och mellan elever. Både lärare och elev ska känna att klassrummet ska vara en 
naturlig plats för lärande på alla nivåer. Alla lärare var överens om att i första 
hand handlar det om det sociala klimatet som måste arbetas fram därefter är det 
den fysiska miljön. Lärarna var överrens om att lärandemiljön är viktig i skolan 
för att eleverna skall trivas.  
 

Att visa respekt för varandra. Trevlig stämning.  Samspelet i 
klassrummet. Tillåtande miljö att var och en får tycka till, att lyssna 
på varandra och skratta med varandra.  
 
Att arbetslagen arbetar tillsammans med en gemensam inställning för 
att må bra tillsammans. En glädje i jobbet. Ha förtroende för 
varandra. Ett vänligt klimat.  

 
Ta ett matterum.. när elever kliver in det skallrummet  skapa att man 
blir jätte jätte sugen. Det ska inte spela någon roll vilket ämne man har 
utan det är ju en ekonomisk fråga. Vi sitter i den sits vi gör… utifrån de 
möjligheter som råder… men sen har det också att göra med hur man 
bemöter eleverna.  Det är nog det viktigaste instrumentet vi har för att 
skapa en bra lärmiljö när jag bemöter elever på ett bra och respektfullt 
sätt så gör jag lärmiljön blir oändlig mycket bättre… bemöter jag 
eleven illa har så har jag förstört allt vad lärmiljö är… då spelar inte 
den fysiska miljön någon roll. 
 
Få till gruppen i första hand… att bli trygg i gruppen. Fungera socialt 
med varandra. Naturligtvis peppa dem mycket och ge dem beröm. Låta 
dem bestämma om det ska jobbas i grupp eller hur redovisningen skall 
formas. Det är då de jobbar som bäst. 
 

 
 
 
Sammanfattning 
 
Lärarna var överrens om att lärandemiljön är viktig i skolan för att eleverna skall 
trivas. Det behövs flera grupprum. Det behövs färg och form i ett klassrum för att 
stimulera eleverna.  
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Lärarna ansåg att eleverna bör få var med att dekorera och möblera sitt klassrum 
för att skapa ett kreativt rum. Om elever få vara med och förbättra ett rum är de 
mera rädda om det. Att vara delaktiga i sin arbetsmiljö är också viktigt i det 
sociala sammanhanget. Lärarna tog upp dessa aspekter som kan påverka 
lärandemiljön och utgöra hinder för att arbeta efter sina ideal:  
 

• Det finns för få lokaler och det borde finnas mera grupprum.  
• Lokalerna är för trånga. 
• Ekonomiska hinder avseende material, hjälpmedel som kan bidra till att 

göra undervisningen mera praktisk och ger eleverna en bättre världsbild. 
• Att det är för få lärare i vissa ämnen, som exempelvis svenska och 

matematik. 
• Klasserna är oftast för stora. Lärarna hade en önskan om att få dela klassen 

i halvklass för att kunna tillmötesgå fler elever. De ansåg att arbeta i 
halvklass skulle kunna förbättra elevkontakten.  

 
Jag tror att om miljön (både den fysiska och den sociala miljön) i skolan inte är 
bra tror elever att deras miljö inte har något värde. Det kan uppfattas av eleverna 
att vuxna inte tycker att miljön är något viktigt att satsa på. Däremot om eleverna 
får delta i olika skolgårdsprojekt tillsammans med vuxna ger det motsatt effekt 
och resulterar blir att elever känner sig respekterade och stolta över sin skolmiljö 
Elevers medverkan och delaktighet i skolans arbete är viktigt för att det ger elever 
social träning. 
 
Slut resultatet 
 
Efter dessa tre kategorier skall jag försöka summera uppfattningar om att kunna 
arbete över gränserna mellan teoretisk och praktisk kunskap. Det som kan 
sammanfatta lärarnas tankar kring hur man kan arbeta över gränserna: 
 

• Använda sig av äventyrspedagogik att arbeta i ett tema i de olika ämnena 
• I språkinlärning försöka få eleverna att förstå skillnaderna när man pratar 

om språk (teoretiskt) och lära sig prata (praktiskt) 
• Upplevelser – att elever får uppleva ämnet på olika sätt 
• Laborationer 
• Använda sig av olika redovisningsformer som till exempel muntlig 

redovisning, rapportskrivning, videoinspelning 
• Lärandemiljön är viktig för att stimulera elever till att vilja lära sig nya 

saker. Lärandemiljön ska skapa nyfikenhet och utmaning  
• Tillgång till bra estetiska material.  
• Mer problembaserade uppgifter 
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Alla lärare försöker att göra undervisningen varierande som förhoppningsvis skall 
leda till en sporre och ett intresse i ämnet. Det finns många hinder i vägen men desto 
mer utmaning ansåg lärarna. De intervjuande lärarna vill gärna undervisa med 
himlen som tak men tyvärr innebär det mer planering. Det finns också en rädsla att 
undervisa och ta ansvar för elever i utemiljö. En av skolorna använder inte 
utemiljön regelbundet. De övriga skolorna har en egen skolskog och tillämpar 
utepass minst en gång i veckan. Den största faktorn för att inte vistas i naturen är 
okunskap men motivationen hos de utfrågade lärarna är på god väg att förbättras. 
Deras mål är att våga utmana lärandet i ett nytt klassrum nämligen uterummet där 
det inte finns några gränser utan endast utmaningar.  
 
Det jag ansåg också var bra att alla resonerade att praktisk kunskap inte behöver 
betyda utomhuspedagogik utan det handlar mer om att ta till vara bland annat de 
estetiska ämnena och att använda hela kroppen i praktiska övningar. Återigen att 
försöka tillmötesgå elever i och med att använda olika inlärningsstilar för att fånga 
varje elevs intresse. Jag tror för att skapa mening med kunskap och att den ska 
utvecklas är det enligt den kontextuella aspekten viktigt att det som lärs anknyts till 
ett sammanhang – det vill säga en kontext. Om kunskapen anskaffas utan ett 
sammanhang bara för sin egen eller lärarens skull, tycker jag att den lätt kan 
uppfattas som splittrad, mindre meningsfull och kunskapen blir relativt snart 
bortglömd. Skapa därför en bro mellan praktisk och teoretisk kunskap. 
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Diskussion 
 
Tillsammans med svaren ifrån intervjuerna samt inläsning av litteraturen har jag 
försökt finna eventuella byggstenar på att kunna bygga bron mellan teoretisk och 
praktisk kunskap. Finna en balans där båda delarna får lika mycket tid. Det är inte 
intressant anser jag vad lärarna har för årskurs eller inriktning utan vad de tror och 
vill förmedla och inspirera mig till mitt fortsatta läraryrke.  
 
Jag har försökt att inte leda in lärarna på de svar jag var ute efter, utan gett dem 
möjligen en enklare förklaring till varje fråga. Lärarna kanske inte svarade direkt 
på det jag var ute efter, utan svävade lite utanför och tolkade frågorna efter vad de 
trodde jag var ute efter.  Hade jag förklarat varje fråga ingående hade resultatet 
blivit helt annorlunda och jag hade fått de svar jag ville ha. Detta underlag blev 
ändå lyckat och jag och lärarna hade en givande diskussion i ämnet praktisk 
kunskap, inlärning och metod.   
 
Min metod att nå resultatet genom fenomenologisk analys anser jag har varit ett 
bra val. Det visar på hur lärare uppfattar sin omgivning och det var också mitt 
syfte. Enlig Alexandersson (1994) är intervju den viktigaste metoden i feno-
menologisk analys för datainsamling. Författaren skriver också om att intervjufrå-
gor inte ska ha konkreta svarsalternativ eller att man på förhand kan tolka svaren. 
Frågorna formuleras inte för ett fastställande om intervjupersonerna kan ge ett 
korrekt eller lämpligt svar i förhållanden till mall och utgångspunkt för resultatet.  
(Alexandersson, 1994, sid 73) 
   
Alla de intervjuade lärarna var överens om att praktisk kunskap behövs som ett 
komplement till de teoretiska. De anser att det är skolans uppdrag att bland annat 
främja lärandet där individen stimuleras att inhämta kunskaper. Jag vill påstå för 
att uppnå ämnesmålen och kunskapsmålen måste det finnas en variation i under-
visningen. Undervisningen behöver inte ske utifrån ett utomhuspedagogiskt syfte 
utan använda naturen/närmiljön som ett extra klassrum. 
 
Ett resultat av de uppfattningar som lärarna svarade i intervjuerna visade att de 
allra flesta pedagoger som arbetar i klasserna 3- 9 har någon/några gånger per 
termin varit utanför klassrummet och haft undervisning. Platser som de besökt 
kunde vara skolgården, skolskogen eller andra grönområden i närheten av skolan 
eller studiebesök med mera. Det är för att komplettera undervisningen med hjälp 
av miljön eller att andra aktörer som har mer kunskap i ämnet.  
 
De författare som jag har valt för mitt examensarbete har beskrivit vilka möjlighe-
ter praktisk kunskap i undervisningen ger.   
De handlar inte bara om öka kunskap utan det handlar också om att stärka den 
sociala gemenskapen och förbättra hälsan.  
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Bland annat Deweys (2004), Hammermans (2001) och Tillers (2009) filosofi är 
att elever ska vara aktiva, engagerad i sitt arbete, tillåtas att experimentera och 
observera sin omgivning. Under dessa premisser tar elever till sig kunskap på ett 
bättre sätt än elever som blir passiva under lektioner på grund av att det är läraren 
som är den enda aktiva personen.  
 
Författarna och pedagogerna Brügge och Szczepanski tar upp betydelsen av att 
använda fler sinnen vid inlärningstillfällen. Deras teori är att det ökar elevernas 
motivation och nyfikenhet. Mycket av Szczepanski arbete är utifrån ett 
utomhuspedagogiskt syfte men det som är dock viktigt att han som alla andra 
pedagoger/författare/forskare som arbetar för utomhuspedagogiska frågor anser att 
denna form av pedagogik ska vara ett komplement till dagens undervisning med 
förankring utifrån läroplanen.   
 
De intervjuade lärarna har olika svar på metod/metoder för att nå den bästa 
kunskapen. En gemensam nämnare för lärarna är att de inte gärna stagnerar vid en 
form av undervisningsmetod. Deras undervisningsmetod är baserat på gruppens 
kunskapsnivå samt deras sociala samverkan med varandra. Lärarna har givit 
exempel på olika verktyg som de använder i sin undervisning. Verktyg/artefakter 
är ett sätt att hjälpa elever att lösa problem och förstå innebörden av ämnen i 
skolan. Lärarna är kritiska till att materiel är det första som dras ned vid 
nedskärningar inom skolan. 

 
Exempel på artefakter som används för att göra undervisningen mer varierande: 
 
• Färger 
• Måla, rita och skissa som komplement till olika arbetsuppgifter.  
• Linjaler i olika storlek, stickor, snören, för att mäta exempelvis längd i 

ämnet matematik 
• Naturens material  
• Modeller gjorda i papper, kartong 

 
När det gäller lärandemiljön berättade de utfrågade lärarna att de känner 
arbetsglädje och tycker det är roligt att undervisa när de flesta eleverna tycker att 
lärandemiljön är bra. Andra delar i att få en bra lärande miljö är att lärare har ett 
öppet klimat i klassen där att alla får komma till tals och att lärarna känner tilltro 
till sin egen kompetens.  
 
 
 
 
 
 
Slutdiskussion  
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Går det att bygga en bro/samspel mellan praktiks och teoretisk kunskap?  
 
Det finns inte endast en metod där eleverna lär sig bäst utan jag som lärare måste 
ha ett öppet sinne för inlärning.  Det finns inte ett eller flera rätta svar. Det är upp 
till varje lärare att utmana sig själv för att fånga alla elevers intresse. Klass-
rummet bör få konkurrens med närmiljö som ett extra arbetsrum. Jag anser att en 
av de viktigaste förutsättningarna för en god skolutveckling är en långsiktig 
utveckling av lärarnas kompetens och tillvaratagande av deras erfarenheter. Det är 
avgörande hur lärare utformar redskap och metoder för att göra den 
mångfacetterade pedagogiska skolvardagen möjlig för eleverna att reflektera, 
begripa, beskriva och att medvetet handla - först då kan man säga att under-
visningen bygger broar mellan teoretisk och praktiskt kunskap. Mitt resultat är att 
det ej finns endast en rätt lösning hur brobygget skall konstrueras.  Det bygger på 
lärarens egen kreativitet och förmåga att använda alla sinnen samt att ha en öppen 
dialog med både lärarlag och skolledningen för att ge elever det bästa tänkbara 
kunskapen.  
 
Lena-Catharina Grafström  
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BILAGA 1: Ett brev till lärarna 
 

Hej 

Hoppas att allt är bra med er och klassen. Jag håller som bäst på med mitt 
examensarbete och behöver er hjälp. Jag skulle vilja intervjua er eller några av 
dina kollegor i ämnet ”Hur lär vi oss bäst”. Hör av er till mig när ni har tid så 
kan vi bestämma en tid. 

 

Med vänlig hälsning 

Lena-Catharina Grafström 
073-5602021 
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BILAGA 2: Intervjufrågor  
 

1. Hur lär vi oss bäst? Hur kommer det sig att en viss lärare har ett visst syn-
sätt på kunskapsinlärning? Påverkas man av influenser?  

 
2. Hur tror du att de olika idéerna påverkat skolans undervisning och metod-

inlärning?  
 

3. Vad associerar du till begreppet praktisk kunskap? Kan man idag som 
lärare använda sig av praktisk kunskap för att öka elevers intresse och att 
stimulera elevers kunskapsinlärning? I sådana fall hur? 

 
4. Kan du som lärare göra undervisningen mer verklighetsanknuten? På vilka 

sätt? Metod? 
 

5. Hur ser du på ditt eget lärande? Kan du arbeta efter dina pedagogiska ide-
al? Om nej/ja Varför inte/Hur? 

 
6. Hur kan lärare göra att eleverna själva blir medvetna om sin kunskapsut-

veckling och få en förståelse för sin egen inlärning? 
 

7. Hur kan man skapa en positiv lärandemiljö för eleverna? 
 

8. Hur kan du som lärare arbeta över gränserna mellan teoretisk kunskap och 
praktisk kunskap?  
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