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Sammanfattning (på svenska) 

 

Skolan har gått ifrån katederundervisning, till att få eleverna mer aktiva i sitt lärande. Alla 

elever är mer eller mindre tvungna att gå på gymnasiet idag. Jag undervisar i teknik på ett 

praktiskt program och jag ser elever som är omotiverade och oengagerade. I min undervisning 

vill jag att eleverna ska ta ansvar för sitt lärande och att vi samarbetar för att eleverna ska nå 

målen. Det ska vara som en dans, både roligt och inspirerande. 

Tango är ett kroppsspråk. När dansarna har lärt sig alla figurer och regler, och behärskar dem, 

behöver man glömma reglerna. Det sitter i kroppen, man behöver inte längre tänka på vad 

man gör. Först då kan man säga att man dansar tango. Äkta tango är en kommunikation och 

varje tango är unik i det att det är paret som gemensamt skapar dansen, som de dansar. Här 

och nu. 

I detta arbete beskriver jag mitt pedagogiska arbete. Hur jag jobbar för att få eleverna att 

reflektera över sitt lärande och få ett logiskt tänkande genom att arbeta med problemlösning.  

Jag har haft förmånen att få göra dialogseminarier i en liten gymnasieskola i mörkaste 

Småland. Totalt är det drygt 30 lärare som arbetar där. Genom att föra ett kvalificerat samtal 

och reflektion tillsammans med andra, är dialogseminariemetoden en metod för att få 

förståelse för hur yrkeskunskapen ska kunna utvecklas och fördjupas. En dialog för att förstå 

och förklara den egna praktiken där tyst kunskap och reflekterande praxis är i fokus. 

Om jag ska sammanfatta vad som gör en bra lärare, är det inte att man får en legitimation på 

de kurser man har läst och därmed år behörig att lära ut. En bra lärare ska ha en intuition om 

vad som fungerar och kunna läsa av gruppen. Du ska vara engagerad och motiverad och skapa 

kreativa miljöer varje dag. Skolledningen är också viktig. Att de är ledare för den pedagogiska 

utvecklingen. Det är viktigt att ledare vågar uppmuntra och inte bestraffar misslyckande för att 

skolan ska kunna utvecklas. 
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Inledning 

Jag har alltid varit intresserad av teknik. Min mamma var ledare för kyrkans barntimmar och 

hemma samlade hon in material som jag kunde använda för att göra olika saker. När jag var 

liten byggde och tillverkade jag nya saker av det som fanns hemma eller material från 

naturen. Senare, när jag var så pass stor att jag fick vara hemma ensam, skruvade jag isär 

klockor, radioapparater, symaskinen och andra tekniska och mekaniska produkter. Skruvade 

ihop dem igen för att mina föräldrar inte skulle se vad jag hade gjort. Ofta blev det någon 

skruv eller ”sak” över men det gjorde inte så mycket, för det jag skruvade isär fungerade alltid 

när jag plockat ihop dem. Mazzarella skriver
1
: 

När man själv blir förälder kan det vara klokt att minnas sin egen barndom för att 

inse hur mycket det finns som föräldrarna inte vet. 

När jag gick ut grundskolan var det två stycken i min klass som gick vidare till gymnasiet. 

Det var betydligt lättare att få jobb på den tiden. Jag gick ut årskurs 9 en fredag och började 

arbeta på måndagen efter helgen. Ungdomarna idag är mer eller mindre tvungna att gå 9 år i 

grundskolan och 3 år till på gymnasiet. Några är skoltrötta och vill inte fortsätta efter 

grundskolan, men det finns inga alternativ, utan de måste fortsätta till gymnasiet.  Alla vet 

inte vad de vill söka till eller vad de vill ha för utbildning eller vad de ska arbeta med efter 

gymnasiet. I dagens samhälle lär sig barnen snabbt att de klarar sig undan utan att behöva 

tänka eller ta ställning, genom att säga att de inte vet. De behöver en bildning. Skolan, ja den 

är ju så otroligt viktig. Mouwitz
2
 skriver om bildning som metafor. 

I vidaste mening har bildning setts som rörelse där människan bryter upp från det 

vardagliga och ger sig ut i det okända, för att sedan återvända med nya perspektiv 

och erfarenheter. I modern tid kan denna idé kopplas till upplysning och romantik, 

men ursprunget är mycket äldre än så. Bildning som en ”resa” är en urgammal 

metafor och också en realitet; den som har gjort en resa har haft något att berätta, 

hon är någon som vet mer. Rousseau säger att erfarenheten av det främmande 

leder oss till att undersöka det redan bekanta. 

Det är en hel del elever som gör felval till gymnasiet och de får ingen naturlig ingång till 

arbetslivet. Får de inget arbete efter gymnasiet, läser de studiemotiverade vidare på 

universitetet. Det är inte lätt att vara ung idag. Det finns så många utbildningar att välja på. 

                                                 
1
 Mazzarella, (1995, sid. 33) 

2
 Mouwitz, (2006, sid.104) 
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Det är inte lätt att välja och om man inte är motiverad eller vill gå på gymnasiet, är trycket 

från samhället stort på att de måste skaffa sig en utbildning. Det är en viktig tid i 

ungdomarnas liv och det är viktigt att de får stöd av sin familj och skaffar sig inblick i vad 

olika arbeten innebär och vad de vill arbeta med i framtiden. De kommer i dagens samhälle 

behöva lära sig nya saker hela tiden för att utvecklas. 

En pedagog, som fortfarande är aktuell, är Dewey
3
, som likt mig, ser lärandet som något som 

pågår hela livet. Dewey skrev 1916 sin bok Demokrati och makt, som handlar bland annat om 

att man lär sig bättre när man gör en handling, inte bara läser, utan man utför en arbetsuppgift 

praktiskt.  Lärandet anser han inte vara knutet till skolan och undervisning.  

Det är inte bara i skolan vi lär, utan de mest grundläggande insikter och färdigheter vi 

behöver, får vi av vänner, familjen, arbetskamrater och i föreningar. Miljöer, vars primära 

syfte inte är att förmedla kunskap. Men det är genom interaktion med andra människor som 

lärandet sker. Lärandet har en viktig position i vår kultur och att vi har en önskan om att 

förbättra levnadsvillkoren genom en social- och ekonomisk utveckling
4
. De flesta vill att 

ungdomarna skaffar sig en utbildning och att samhället fortsätter att utvecklas. 

Att arbeta som lärare i en skola för alla, som gymnasiet är, ställer stora krav på dem som 

väljer det yrket. I det här arbetet kommer jag skriva om hur man som lärare kan arbeta för att 

stärka elevernas nyfikenhet, självkänsla och kunskapssökande i skolan. 

  

                                                 
3
 Dewey, (1916/1966) 

4
 Säljö, (2000) 
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Bjud upp till dans 

Min kompis är tangolärare. Hon beskriver tango som en kommunikativ dans där turerna inte 

är koreograferade i förväg, vilket de flesta som inte dansar tango tror. Turerna kan vara nog så 

invecklade där benen på dansarna snor in sig på ett förunderligt sätt, men ingen faller trots att 

det ser ut som mannen ständigt gör krokben på kvinnan. Visst kan man efter ett tag se att vissa 

steg upprepas, men försöker man hitta ett mönster för när vissa steg ska utföras, tittar man 

förgäves. Det är helt improviserat. Allt handlar om teknik och balans och på förmågan att 

”koppla ihop sig” med den partner som man för tillfället dansar med. 

Under de år som hon har undervisat har hon byggt upp ett förråd med liknelser och ord för att 

beskriva vad det är man ska försöka uppnå för att hitta den känslan och balansen. Hon brukar 

likna tangon med ett språk. Först lär man sig glosor och syntax, för att behärska språket. När 

man lärt sig det kan man börja uttrycka sina egna tankar på det nya språket för att så 

småningom skriva poesi. Tango, anser hon, är ett kroppsspråk. När dansarna har lärt sig alla 

figurer och regler, och behärskar dem, behöver man glömma reglerna. Det sitter i kroppen, 

man behöver inte längre tänka på vad man gör. Först då kan man säga att man dansar tango. 

Äkta tango är en kommunikation och varje tango är unik i det att det är paret som gemensamt 

skapar dansen, som de dansar. Här och nu. 

När tango är som bäst, vet man inte längre vem som följer och vem som för. Man är som en 

kropp med fyra ben. Kommunikationen är helt fysisk och signalerna mellan dansarna är 

osynliga för publiken och rörelsemönstret inriktat. De som tittar, tror ofta att paren har dansat 

ihop sig under en längre tid, vilket inte är fallet. Riktig tango, enligt henne, är en tango som är 

spontan. Kan man språket, kan man dansa med vem som helst. Det tar två år att lära sig räkna 

steg och memorera olika steg och figurer. Hon går runt och rättar till med liknelser för att de 

ska få känslan. Hon brukar kalla det att få kroppsminne av figuren. När man lyckas ta stegen 

rätt känns det i hela kroppen. När man väl har känt hur det ska kännas ”glömmer” man inte 

hur man gör. 

För mig är det viktigt att bjuda upp till dans och i samspel med eleverna, lära dem så att de får 

en känsla för hur det fungerar. Att undervisa i teknik är många gånger som att undervisa i 

estetiska ämnen. Läraren pratar teoretiskt och ritar på tavlan, men eleven måste öva praktiskt 

för att få känslan hur man gör och hur det fungerar. En känsla som man får genom att öva och 

öva igen. Läraren kan inte tala om hur känslan känns, utan eleverna måste själva uppleva det.  
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Jag vill ge eleverna en självinsikt, att de själva vet vad de ska göra och när de har gjort rätt. 

Ge dem ansvar som de behöver i arbetslivet som elektriker, automations- eller datatekniker. 

Lära dem problemlösning som många gånger handlar om att med flera sinnen förstå vad det är 

som är problemet. Se, höra och göra. Utan känslan och nyfikenheten måste komma inifrån 

eleven själv. Jag kan ta hästen till vattnet men inte få den att dricka.  

Jag har tänkt på hur svårt det kan vara att lära ut ett ämne som exempelvis ritningsläsning 

där människor tolkar bilder (vyer) på helt olika sätt. Där förmågan att se ett föremål från 

en annan betraktningsriktning kan vara nästan omöjligt att förmedla, då personer ser saker 

på olika sätt. Det går inte att tillägna sig praktiska kunskaper genom teoretiska studier. 

     Jonas
5
, lärare 

Jag söker i mitt yrkeskunnande för att få dem att se att det är skillnad på att bara se på när 

andra jobbar och när de gör något själva. Det blir som tangodans. Man måste själv träna för 

att kunna dansa. Det räcker inte att bara se på. Zlatan säger
6
: Jag måste få vara på planen för 

att kunna göra mål, man kan inte sitta i publiken och titta på.  

  

                                                 
5
 Jonas är lärare på ett gymnasium i verkstadsteknik, där vi genomfört dialogseminarium. 

6
 Ibrahimovic & Lagerkrantz, (2011) 
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Metod 

Jag har haft förmånen att få göra dialogseminarier
7
 i en liten gymnasieskola i mörkaste 

Småland. Totalt är det drygt 30 lärare som arbetar där. Genom att föra ett kvalificerat samtal 

och reflektion tillsammans med andra, är dialogseminariemetoden en metod för att få 

förståelse för hur yrkeskunskapen ska kunna utvecklas och fördjupas. En dialog för att förstå 

och förklara den egna praktiken där tyst kunskap och reflekterande praxis är i fokus. 

Vid dialogseminarierna har jag samlat in kunskap från andra lärare genom deras berättelser 

om hur de arbetar i skolan. Det är sju lärare i gruppen som frivilligt ställt upp. Vi har träffats 

två gånger med ett par månaders mellanrum. Innan seminariet har de att fått två texter som de 

ska läsa. En bakgrundstext och en impulstext. De har fått instruktioner om ett tema som de 

ska skriva om och reflektera över. Vid första träffen skulle de skriva om sin praktiska kunskap 

och till den andra träffen om ett tillfälle då de lyckats eller misslyckats med en lektion eller 

uppgift. De har fått texterna och introduktionen i god tid innan seminariet. De uppmanades att 

läsa texterna med pennan i handen och skriva sina reflektioner i kanten och vad de associerar 

till. Skriva en egen text om vad de har varit med om.  

Hur kan jag få intressanta berättelser och erfarenheter av praktisk kunskap och reflektera runt 

dem på ett bra sätt? Hammarén
8
 anser att alla har ett minne inom sig av berättelser som vi 

varit med om. Vi är inte alltid medvetna om dessa, men det är möjligt att plocka fram 

berättelserna genom att sätta ord på dem. Det blir en process att ta fram berättelsen, sätta ord 

på den, skriva ner orden som gör att erfarenheten förfinas. Då blir det möjligt att reflektera 

och prova texten. När man läser texten högt för någon annan och får respons på texten kan 

reflektionen fördjupas än mer. Personliga berättelser kan man inte stoppa in i en på förväg 

bestämd struktur utan det blir väldigt individuellt.  

Dialogseminariet är ett demokratiskt sätt att arbeta, där alla i tur och ordning får läsa sin text. 

Efter varje läsning har ordet gått ”laget runt” och alla har fått berätta om de tankar som dykt 

upp medan de lyssnade på texten. Vilka kopplingar gör ni? Har ni själv varit med om något 

liknande? Det är viktigt att alla respekterar varandras texter och att det stannar inom gruppen. 

Jag har fört anteckningar som jag sedan sammanställt i ett idé protokoll, vilket är min 

                                                 
7
 För mer läsning om dialogseminariemetoden se även Göranzon (2005), Ratkic (2007), El Gaidi (2007), 

  Backlund (2006) 
8
 Hammarén, (2005) 
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berättelse om dessa seminarier. Mouwitz
9
 har en trevlig metafor för det som sker i 

dialogseminariet, som jag använt mig av: 

I mitt sökande påminner jag kanske om en hund som sniffar sig fram, en hund 

som fått vittring på ett spår och behöver avvika åt olika håll just för att kunna hitta 

vägen till det mest intressanta. 

 

  

                                                 
9
 Mouwitz, (2006, sid.49) 
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Några elever i skolan 

Varför går eleverna i skolan? Förhoppningsvis för att de vill lära sig ett yrke och/eller få 

kunskaper för att kunna läsa vidare på högskola och universitet. I skolan förbereder vi 

ungdomarna så de kan öppna dörrar senare i livet. Utbildningen av unga är en viktig 

investering i vårt samhälles framtid. 

Samhället idag är ett kunskapssamhälle jämfört med bara 100 år sedan då det i Sverige var ett 

jordbrukssamhälle med kort skolgång och man lärde sig sina arbetssysslor genom att se på hur 

någon annan gjorde. Det var mästarna som lärde lärlingar eller så gick kunskapen vidare från 

fadern till sonen. Man lärde sig praktiskt att arbeta med händerna och kroppen. I dagens 

kunskapssamhälle förväntas man ha med sig kunskapen från skolan eller att man 

vidareutvecklar sina kunskaper hela tiden, för att hänga med i kunskapsutvecklingen. 

Nu ska alla passa in på gymnasiet och få ny kunskap som de kan få nytta av i framtiden. Det 

var lättare förr, eller? Då gick de i skolan i några år och sedan fick de hjälpa till på gården. Jag 

växte upp i en förort till Stockholm och det var lätt att få arbete efter grundskolan. Det var 

bara två elever från min klass som gick vidare till gymnasiet efter nian. En skulle bli 

tandläkare och den andra ville bli läkare. De visste med andra ord vad de ville arbeta med i 

framtiden. Mitt dilemma, som arbetar som lärare på yrkesprogrammet, är att alla eleverna som 

kommer till mitt program, inte riktigt vet vad de vill arbeta med i framtiden. Det är många 

elever som inte har en aning om vad de ska välja och därför tar de ett praktiskt program, för 

att de tror att det är lättare.  

Den grundläggande utbildningen i Sverige har nu blivit till tolv obligatoriska skolår. Alla är 

mer eller mindre tvungna att gå på gymnasiet. Det finns inte något arbete för dem efter nian. 

Tur för mig att det såg annorlunda ut på 70-talet. Det fanns ingen motivation för mig att läsa 

vidare då jag slutade nian. Nu har vi skoltrötta ungdomar som kommer till skolan för att 

samhället kräver det. Det är viktigt att ha en utbildning. Det håller jag med om, men inte att 

man måste tvunget gå tre år på gymnasiet för att arbeta i t.ex. i en affär.  

Det finns arbeten som inte kräver att man gått gymnasiet. Förr hade företagen lärlingar som 

fick kunskap av dem som var kunniga och på så sätt lärde de sig ett yrke. Nu är det ingen som 

tar sig tid att lära upp någon på företagen, utan de ska vara självgående när de anställs. Kjell 

Fagéus
10

 tar upp autodidakt, som synonymt betyder självlärd person. 

                                                 
10

 Fagéus, (Göranzon red. 2007, sid. 105) 
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En känslighet för vad som är det bästa förhållningssättet är viktigt då det ena stunden kan 

handla om att som ledare ge en instruktion, nästa gång ett exempel. Att veta när man ska 

ta ett steg tillbaka som lärare och ledare för att inte störa den autodidaktiska processen. 

Det är just i att avhålla dig från att säga något eller att agera som ofta det riktigt stora 

sker. Den här känsligheten är kopplad till att kunna vara närvarande i stunden och vårda 

en bra lärar- och ledarstil. Största hindret för det är stress som medför tunnelseende. 

Stress verkar blockera de autodidaktiska processerna. Den omedvetna kompensationen av 

den upplevda stressen sker genom ett överdrivet kontrollbehov. 

De omotiverade eleverna kommer till skolan och sitter av tiden och vet inte riktigt vad de ska 

göra. Gå om en årskurs och välja något annat program? Eller gå sina tre år och få dåliga 

betyg? Jag har elever som kommer till skolan men gör ingenting, sitter av dagarna och träffar 

kompisar. Nu skriver jag om två, tre elever i mina klasser som hellre hade gjort något annat, 

men det är de eleverna som jag vill nå. Min profession som lärare har fungerat till för ungefär 

fyra år sedan när jag hade min första elev som inte ville göra något. Men nu de blir fler och 

fler för varje år. Genom dialogseminarierna är min förhoppning att jag ska få goda idéer från 

andra lärare om hur man kan arbeta, för att nå bättre resultat och kunna stärka elevernas 

nyfikenhet, självkänsla och kunskapssökande i skolan.  

När jag arbetar som yrkeslärare i teknik, ska jag förhoppningsvis lära eleverna felsökning och 

hur de ska mäta olika värden på kretskort och kunna avgöra om värdet de får är rimligt. 

Praktisk kunskap, men de måste veta teorin bakom.  

En elev en gång när jag hade en förberedande teoretisk lektion inför stundande 

verkstadsarbete ”Med det är väl ingen mattelektion det här”, nej svarade jag. 

Matematiken är ett av våra verktyg precis som hyveln eller fräsen. Det gäller att 

behärska kombinationen för att bli duktig inom industrin idag. Tyvärr är nog detta 

något som väldigt ofta glöms bort både i skolan, hemmen och i olika politiska 

sammanhang. Det tycks så lätt att dra en gräns mellan praktik och teori. Praktik är det 

som sker med arbetskläderna på, och teori är det som sker med skjortan på. Ibland tror 

jag att det har med rädsla att göra, man vill gärna kategorisera så man vet var man har 

folk. Av de elever som jag haft som presterat allra bäst i verkstaden och ute på praktik i 

industrin skulle jag vilja påstå att den gemensamma röda tråden varit att de varit 

välbegåvade inom de flesta ämnesområden och på detta vis kunnat knyta samman den 

fina smala tråden mellan teori och praktik på bra sätt. När våra elever slutligen skall ut i 

arbetslivet är det ju deras kombinationsförmåga av teori och praktik som bär dem vidare 

i arbetslivet. 
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   David
11

, lärare 

Det är viktigt att ge eleverna en uppgift som kräver reflektion och får de en uppgift med ren 

reproduktion, skriver oftast eleverna bara av texten de hittat. Hur kan vi lärare stimulera till ett 

analyserande, reflekterande och analytiskt arbetssätt hos eleverna? Det blir också svårt för 

lärarna att följa elevernas kunskapsprocess och tankeprocess. Vi har som uppgift att träna 

eleverna att ställa frågor och tänka igenom vad de ska lära sig för att kunna hitta den 

informationen de är ute efter. Denna kunskap ska de ha tränats i under hela skoltiden. Tyvärr 

accepteras ”jag vet inte” alldeles för lätt och eleverna tvingas eller behöver inte 

fundera/reflektera/dra slutsatser själva. Det börjar likna en intellektuell trötthet eller lathet. 

Undervisningen domineras idag av ett transformationsperspektiv, dvs att man kan överföra en 

viss mängd kunskap på bästa sätt
12

. Några elever önskar en intravenös pedagogik 

(sondmatning). Samtidigt som kraven att man ska ha bättre och framförallt förändrade 

kunskaper, ökar i samhället. Vårt komplexa samhälle gör att man behöver lära nytt och lära 

om flera gånger. Vi måste ta ställning till många olika beslut varje dag. Beslut som ska tas 

genom att va har kunskap som behövs för att avgöra vad som är rätt och inte.    

                                                 
11

 David undervisar i träteknik. 
12

 Engström, (1998) 
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Min pedagogik 

Min ”lotsande” pedagogik innebär, att om en elev ställer en fråga, så ställer jag motfrågor 

som: vad är det du vill veta? Vad vet du redan? Vilken formel kan du använda då? Om du 

tittar i boken vad står det där? Jag lär eleven att själv eller tillsammans med en annan elev, se 

problemet och lära sig att lösa dessa själv. Det är en fördel att de laborerar två och två genom 

att de kan fråga varandra och samtala om problem och på så sätt få ett yrkesspråk. Man måste 

vara två för en tango. I sitt yrke som elektriker eller datatekniker är det ingen som ger dem 

svaret. De måste lära sig att lösa problem i skolan för att få ett yrkeskunnande. Jag skapar en 

miljö där eleven kan bygga upp sin egen förståelse. I klassrummet ska eleverna inte bara ta 

emot kunskap av mig. De måste knyta den till vad de redan vet och det måste de göra för sin 

egen skull, och ta ansvar för det. Jag hjälper eleverna att vara aktiva. Jag ställer frågor och i 

stället för att sitta tysta, börjar de prata. 

Mina lektioner planerar jag och vid genomgången skriver jag en tavla full. Jag är noga med att 

rita en ruta runt. Det brukar bli fyra fyrkanter på tavlan för att eleverna tydligt ska se vad vi 

gått igenom. Då kan eleven välja att skriva, samtidigt som jag förklarar och för en dialog med 

eleverna. Eller att anteckna efter genomgången eller ta kort med mobiltelefonen av tavlan.  

Jag citerar Zlatan
13

 igen: Man måste vara med på planen och spela. Man kan inte ta bollen 

springa på utsidan och ställa sig vid sidan om målet och putta in bollen i mål. Eleverna ser 

spelplanen som ett minfält. Det handlar inte om spelet utan att göra mål. Det är jag som måste 

få eleven delaktig i sitt lärande. 

I våra dagar är det inte så att vi ska lära oss omfattade lagtexter utantill
14

. Att memorera långa 

texter är slöseri med tid. Böcker är ett bra sätt att lagra information och man kan även hitta 

information via nätet. Har man en förförståelse hur något fungerar, är det lättare att bygga 

vidare på sin kunskap. Det är bättre att veta hur och var man hittar informationen man 

behöver. När man kan mycket om något blir det lättare att hitta relevant information. Så 

jobbar jag i min undervisning. Eleverna får ha med sig en handskriven A4 sida med egna 

anteckningar på, till proven. Eleverna kallar det fusklapp, men jag ser det som ett sätt att få 

eleverna att läsa böckerna och plocka ut det viktigaste från dem. Det gör också att de repeterar 

en gång till och genom att de skriver ner sina egna reflektioner av vad som är viktigt, har de 

mer nytta av anteckningarna. Vi har ju inte så stort minne så att vi kan lagra hur mycket som 

helst. Det vi läser i texter måste bearbetas för att vi ska få en förståelse. 
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Att förstå vad som är viktigt i en uppgift, eller text, att kunna läsa in vad läraren menar, 

är något som alla elever tvingas göra. Jag minns själv när jag för första gången fick en 

överstrykningspenna i handen någon gång på mellanstadiet och läraren bad mig stryka 

under det som var viktigt i en text från Bonniers Uppslagsverk. Jag strök under alltihop. 

Allt var viktigt, annars skulle det väl knappast ha stått i boken? Att lära sig att sortera 

vad som är viktigt och inte är i högsta grad en tyst kunskap. Hur ska man i ord förklara 

vad som är viktigt utan att specifikt peka ut det i varje specifikt fall? Det handlar inte 

bara om läsförståelse och kunna återberätta det som står, utan återberätta det som är det 

viktiga i en specifik kontext. 

    Stefan
15

, lärare 

I klassrummet är jag elevernas coach som handleder och lotsar dem fram till lösningar. Jag 

vill att de ska äga problemet och jag hjälper dem med frågor så att de själva ska komma med 

svaret. Det är den mentala processen som avgör vad eleven lär sig. När de i sitt yrkesliv 

arbetar, är det ingen som kommer och säger till dem hur de ska göra, utan de måste, med hjälp 

av sina kunskaper lösa problemen. Förstå uppgiften. Syftet är att öka självständigheten i 

arbetet. Jag ger dem redskap för det, att lära sig att lära och ta ansvar för sina studier. Det är 

bara eleverna själva som kan bestämma hur långt de ska gå och hur mycket de ska lära sig. 

Det är en fördel, anser jag, att jag har arbetat i näringslivet och fått den här känslan för vad 

som är viktigt att kunna. Man behöver inte lära sig allt utantill. Det är bättre att lära sig hur 

man praktiskt löser problem och hur man avgör att man har utfört arbetet på ett 

fackmannamässigt sätt. Lära sig var de kan hitta fakta. 

När man inom yrket bygger konstruktioner har de alltid en förmåga att växa och bli 

större än de teoretiska måtten. Avvikelserna kan på stora konstruktioner bli flera 

centimeter. Yrkesskicklighet samt praktisk kunskap kan till viss del tränas upp, men det 

gäller som med allt annat, att verklig kunskap inom det praktiska området, får man 

genom fingertoppskänsla och förmåga att kombinera och pröva sig fram och utifrån det 

dra slutsatser så att man kan förutse problem och kan reducera dem så de enkelt vår att 

lösa. Vissa människor verkar födda med praktisk talang, ex. konstnärer, musiker, bra 

lärare. Där man inte kan tillägna sig kunskaper bara genom teoretiska studier. 

    Jonas
16

, lärare 

Min roll som lärare ser jag som en coach och jag tänker att de som tränar och blir duktiga i 

något har en coach eller ett inre driv. Jag vill få eleverna att ta ansvar för sina studier och bli 

                                                 
15

 Stefan undervisar i samhällskunskap och historia. 
16

 Jonas undervisar i verkstadsteknik och svetsteknik. 



14 

 

självgående och kunna förstå och lösa problem. Inom konsten används ordet autodidakt för en 

person som lär sig utan att fått undervisning. De är självlärda. Nu menar jag inte att eleverna 

inte ska få undervisning utan att de ska bli självgående och lära sig att ställa frågor som kan 

leda dem till svaret. Det är då jag använder min ”lotsande” pedagogik eftersom jag kan leda 

hästen till vattnet men inte få den att dricka.  Kjell Fagéus
17

 skriver om autodidakta elever. 

Jag tycker att det är ett bra exempel, och jag tycker om att han använder elektriska metaforer. 

Det finns en stor klyfta mellan forskningen i psykologi, pedagogik, filosofi och det som 

ofta sker i samspelet mellan mästare och lärling i undervisningen. En hypotes är att 

interaktionen och påverkan i mäster- lärling- relationer sker på ett djupare 

allmänmänskligt plan som ofta förbises i musikpedagogiken och därmed får dramatiska 

följder för elevens tro på sig själv, möjlighet att ta ansvar och att skapa en positiv tro inför 

framtiden. Analogin kan föras till hur vi får en lampa att lysa: Vill man få en lampa att 

lysa bör man inte bara ta hänsyn till hur lampan fungerar och lampskärmen ser ut, utan 

faktiskt satta sig in i hur proppskåpet fungerar och se till att det finns en fungerande 

elleverantör. Den traditionella undervisningen koncentrerar sig på lampan och 

lampskärmen. De som har en väl fungerande ”elleverantör” (egen motivation och 

drivkraft) och ett fungerande ”proppskåp” (bra erfarenheter). Gott tankesystem blir 

framlyfta som talanger. Andra blir tragiskt och onödigt satta åt sidan. 

Min uppgift blir att vara coach och handledare. En mästare som har lärlingar. Mästaren ska 

vara en förebild och någon att se upp till.  Winch
18

 skriver om Jesus pedagogik när han träffar 

den barmhärtige samariten
19

. Jesus berättade för judarna en episod om en överfallen man som 

blivit överfallen och rånad av rövare. En präst noterade mannen och gick förbi. En samarit 

fick se mannen och fylldes av medlidande. Skötte om mannens sår och tog honom till ett 

värdshus. Jesus berättade detta och att berättelsen symboliserade ens nästa vid tillämpningen 

av ”älska din nästa som dig själv”. Judarna ansåg att den bara skulle tillämpas på andra judar. 

Och ställde frågan till Jesus vilka som var deras nästa och Jesus svarade i en fråga: Vem av 

männen visade sig vara mannens nästa? Och han fick svaret: Den som hjälpte honom. Winch 

menar att Jesus sätt att inte ge ett direkt svar på frågan utan han ger svaret i en fråga tillbaka. 

Winch menar att det tjänar ett bestämt syfte: svaret kommer från den som ställde frågan från 

början. Han menar att den som kom på lösningen själv har svaret. Hade Jesus gett svaren, 

skulle inte judarna förstått och begripit svaret. Det låter lite invecklat, men jag antar att det är 
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det jag gör, när jag ställer ledande frågor till eleverna för att det själva ska komma på svaret. 

Det ger dem mer självförtroende att komma på svaret själva.  

Eleverna vill ha ”quick fix”. Vilka frågor kommer på provet? Man måste förstå vad 

eleven har gjort, för att kunna hjälpa dem att komma vidare. Det gäller att komma till 

elevens nivå och lyfta dem. 

  Annica, seminarieledare 

Eleverna, som söker till yrkesutbildningen, ska göra praktiska prov och skriva och motivera 

varför de ska läsa till yrket och specificera vad de kan. När de sedan börjar känner de sig 

utvalda, de känner sig speciella. Jag brukar säga till mina elever att jag kan sätta betyg på dem 

utan att göra prov. De som arbetar på bra, lär sig mer. Det stämmer oftast. Det tycker jag 

också är ett bevis på yrkesskicklighet, eller som Björklund skriver att lärarnoviser har svårt att 

uppfatta vad som händer i ett klassrum, medan bland de yrkesskickliga finns en förmåga att se 

vad som pågår och förstå vad som händer klassrummet
20

. Det tycker jag också är ett bevis på 

yrkesskicklighet eller som Björklund skriver: 

En komplicerad miljö är ett klassrum. Att kunna se och uppskatta vad som händer i 

klassen under en lektion är en förmåga hos erfarna lärare som studerats av flera forskare. 

I en studie där lärare med olika lång erfarenhet fick studera en inspelad lektion, 

presenterad på tre TV-monitorer kunde Donna Saber et al. peka på mycket stora 

skillnader i förmågan att se och förstå vad som hände i salen mellan noviser och experter. 

Noviserna hade problem med att studera mer än en TV-monitor åt gången. Experterna 

däremot hade full överblick vad som hände på alla tre skärmarna och kunde dessutom dra 

slutledningar, ange orsaker till vad som skedde på skärmarna.  

Man sätter betyg på andra, genom att utgå ifrån sig själv. Jag brukar låta eleverna sätta ett 

betyg på sina kunskaper utefter målen i betygskriterierna. Det är sällan någon värderar sina 

kunskaper felaktigt. De har järnkoll på hur de ligger till betygsmässigt genom att de vet var på 

betygsskalan de ligger. De vet vilka som kan mest i en kurs. Descartes
21

 skriver också om hur 

han kom till insikt hur man värderar sina kunskaper mot andras. 

Och slutligen föreföll mig vårt århundrade vara lika blomstrande och rikt på goda 

begåvningar som något av de föregående. Allt detta gjorde att jag tog mig friheten att 
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bedöma alla de andra efter mig själv och tänka att det inte fanns någon lära i världen som 

var sådan som man tidigare låtit mig hoppats. 
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Läraryrket 

Vilken roll har en lärare? Vi ska undervisa ungdomarna till att bli samhällsmedborgare och de 

bör få kunskap, som de har nytta av i arbetslivet och på fritiden.  

Det som räknas är att den lärande faktiskt lär sig. Det innebär egentligen att lära av egen kraft. 

Instruktörernas och lärarnas uppgift blir att underlätta läroprocessen. Processen är ett lärande i 

sig. Detta är en svårare och mer krävande uppgift än att undervisa.  

En duktig lärare är snarare någon som kan använda elevernas egna intressen för att stimulera 

inlärning. Iver och intresse är en bra utgångspunkt för att lära. Men det kan också vara 

motsatsen, en kris eller hotande yttre omständigheter, som är utgångspunkt för att lära genom 

erfarenhet
22

. Oavsett hur lärandet uppstår, kommer det att kräva någon form av förändring i 

en kontext. Ljungberg
23

 skriver:  

för att sammanfatta Göranzon anser han att yrkeskunnande är en praxisberoende 

verksamhet där de ingående kunskapsformerna inte heltäckande kan beskrivas i form av 

påståendesatser. Istället förekommer betydande inslag av kunskaper både i form av 

färdigheter av skicklighets art och i förtrogenhet med de för yrket typiska exemplen eller 

situationerna. Det är växelverkan mellan fakta, andras erfarenheter, tradition och 

personliga erfarenheter som yrkeskunnande byggs upp. Försöket att fånga yrkeskunnande 

utvecklas ytterligare genom metaforen ”den inre bilden” där bedömningsförmågan 

konstitueras av en föreställningsförmåga grundad på formella beskrivningar och 

erfarenheter av liknande fall. Säkerheten i handlande inom en yrkesverksamhet är 

beroende av att förbindelsen till praxis bibehålls. Emellertid kan ny praxis tillkomma som 

står i konflikt med redan etablerad. Resultaten av sådana kollisioner kan leda till 

mänskliga konflikter som ytterst handlar om olika verklighetsuppfattningar. 

Jag valde att arbeta som lärare efter det att jag provat på ingenjörsyrket i några år. Det är 

intressant och roligt att arbeta med lärande och utbildning. I det dagliga arbete så använder vi 

många tekniska lösningar, som vi inte vet hur de fungerar eller varför. Det finns expertsystem 

som någon expert tagit fram för att underlätta för användaren att använda tekniken. Men hur 

fungerar det? Hur förklarar man det? Kan man jämföra det med läraryrket? 

Att beskriva vad man gör praktiskt är inte så lätt. Man mäter lite ”på måfå”, tar ”en nypa” 

eller ”kryddar efter behag”. Att inte formulera sig mer exakt om hur man gör något 

praktiskt, innebär troligen att man lättare kan bli ifrågasatt än om man kan precisera 
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tillvägagångsättet mer noggrant. Att vidarebefordra praktisk kunskap är svårt och ställer 

höga krav på att både lärare och elev är självständigt tänkande. En elev som ska lära sig 

praktiskt arbete måste kunna lyssna ”under ytan”, på sig själv och på den tysta kunskap 

som växer fram intuitivt och i relation med andra. Ska man lära sig praktiskt måste man 

förstå andra människors sätt att visa och låta förvärvandet ta tid. Man kanske måste vara en 

människovän för att kunna överföra praktisk kunskap. En teori går att hamra in, men det får 

egentligen inte att hamra i en spik utan att ”känna” kärlek till materialet eller tillmänniskan 

man ska utföra uppdraget åt. 

    Charlotte
24

, lärare 

Janik skriver i en artikel
25

 att han, som regissör, talar och guidar sina skådespelare. Talar om 

för dem ifall de gör för mycket eller för lite. Han anser att hans auktoritet gör att det är han 

som har rätt att tolka och ge order. Lärarens roll i klassrummet är att stimulera elevernas 

nyfikenhet. Piaget menar att det är den kunskap som eleverna själva upptäcker, som blir en 

sann kunskap
26

. Vi lärare måste också kunna sätta ord på vad vi menar, men det kan också bli 

svårt att förmedla en känsla. Stefan, en lärare i gruppen, skriver om svårigheten mellan teori 

och praktik: 

Det hela ställs på sin spets av de som bygger studios. Det går matematiskt att räkna fram 

vad som vore absolut mest korrekt för ljudbilden i ett rum. I en studio eftersträvar man så 

gott som alltid en neutral frekvensåtergivning som absolut möjlig och så klart ljud som 

möjligt. Detta för att kunna hitta alla fel och missljud i ljudbilden. Problemet med ett 

”perfekt” rum är att det inte finns. Det är i allra högsta grad en smaksak, men framförallt 

så kommer ett på pappret perfekt rum med sannolikhet låta helt förskräckligt. Därför 

håller många som bygger studios på med att bygga upp, testa, möblera, vinkla tills det 

låter bra. Att presentera en ritning och sen säga ”det här kommer låta helt fantastiskt”, 

låter sig inte direkt föras. Detta eftersom mängden utrustning, val av högtalare, val av 

material på golv, väggar, tak, mattor, stora reflektorer och ytor som mixerbord och 

datorskärmar helt och hållet påverkar hur ljudet beter sig i rummet. Allt detta blir 

kunskaper som är svårt att förmedla i text. 

Jag kan, om jag vill, beskriva för dig som läser hur du ska mixa en låt. Vilka inställningar 

som ska göras på vilka ljud. Men det kommer sannolikt inte låta bra på slutet om man 

samtidigt inte lyssnar, och vet vad man ska lyssna efter.  
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Eleverna vill oftast lära sig, men ibland kan det bli stökigt i klassrummet när de ska hämta material, 

koppla ihop, sätta på spänningen och se och avgöra om och hur det fungerar. Det blir olika situationer 

som uppstår vid varje lektion.  

Jag försöker följa de regler som sätts upp för mig att följa, för att det ska bli så likt 

andras regler som möjligt. Med det kommer att skilja sig åt. Den stora frågan är om det 

är av ondo eller godo. Om alla undervisar på samma sätt kommer vi återigen till 

dilemmat med att man får med sig alla men ändå ingen. Undervisningen passar endast 

ett fåtal fast den ska vara anpassad för alla. 

   Stefan, lärare 

En del lärare är bättre på att lära ut än andra. Vad beror det på? Min erfarenhet är att dessa 

lärare är bra på att läsa av gruppen och anpassar sin strategi efter den. Man kan inte undervisa, 

lära två grupper på samma sätt eftersom det är individer man undervisar, och alla är olika.  

Som professor Anders Lindseth
27

 berättade, när han beskriver en doktorands dilemma när hon 

är ute och föreläser för lärare. Hon fixar ”stökiga” klasser och föreläsningarna handlar om hur 

hon inspirera stökiga klasser till att bli lugnare och intresserade. Enligt henne, tror hon inte att 

lärarna sedan kan gå hem till sina klassrum och tillämpa hennes kunskap. Det bygger på en 

känsla eller intuition, som är svår att beskriva. Hon förklarade det som att det satt i huvudet, 

”att ha ordning i huvudet”.  Yvonne
28

 berättar om en lektion hon hade där hon gick på sin 

känsla. 

Undervisning, tyst kunskap, ja, på något sätt finns det nog inbyggt i mig. Ett tidigt 

minne är under lärarkandidatstiden. Metodlektorn skulle, ve och fasa, komma och 

lyssna på när jag skulle ha en lektion i religionskunskap om tio guds ord. Jag hade 

förberett mig genom att som på den tiden utgå från MAKIS, motivation, aktivitet, 

konkretion, individualisering och stimulering. Tyvärr kom jag inte på så mycket som 

skulle göra eleverna aktiva. Nå väl. Satte mig uppe på katedern och berättade om första 

budet. På något sätt kom jag igenom alla buden och jag minns att jag bemötte elevernas 

frågor och påståenden och fortsatte utifrån deras svar. När jag senare pratade med 

metodiklektorn som skulle ge respons, var hon överväldigande. Hon hade aldrig sett en 

så bra religionskunskapslektion. Jag fattade ingenting, men höll naturligtvis tyst och sög 

åt mig berömmet. Jag minns att jag funderade över vad som gått så bra. Nu långt efteråt 

kan jag fortfarande tänka på denna lektion, men också insett att det finns något inom 
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mig som i vissa lägen bara för så att jag förhåller mig rätt till eleverna och deras 

lärande. 

   Yvonne, lärare 

När jag som lärare möter många klasser och elever är det viktigt att lyssna på eleverna och 

möta dem på deras nivå. Det gäller att vara lyhörd och öppen för nya tekniker och ny kunskap 

och intressera och motivera eleverna. Man ska inte undervisa på rutin, utan vara öppen för nya 

idéer, eller som Backlund anser: 

Den man kallar ´erfaren´ har därför inte bara blivit den han är genom erfarenheter, utan 

han är också öppen för erfarenheter. När den vi kallar ´erfaren´ förverkligar sig och 

fulländar sin erfarenhet betyder inte detta, att han därmed kan allt och vet allt bättre. Den 

erfarne visar sig snarare vara den radikalt odogmatiske. Han har gjort så många 

erfarenheter, att han av dessa lärt att bli särdeles lämpad att föra nya erfarenheter och att 

lära av erfarenheter. Den erfarne blir inte fast i sina egna åsikter. Åsikter är det, som 

håller frågandet tillbaka. Åsikten har en speciell och inbyggd tendens till att vilja breda ut 

sig. Den vill alltid bli till allmän mening
29

. 

För att förstå hur lärare utvecklar sin praktiska kunskap kan man se på de erfarna lärarna och 

hur de drar nytta av deras erfarenheter. Pedagogiska och didaktiska diskussioner försvinner 

mer och mer. Tid läggs på annat. Lärare har en profession och vill bli bättre och utvecklas.  

Man måste få möjligheter att utvecklas i sitt arbete för att få stimulans. Utveckling kan 

innebära att man lär sig att klara arbete med mindre stress och högre kvalitet, men också att 

man kan ta på sig mer krävande arbetsuppgifter. Det är viktigt att följa upp vilka resultat 

förändringarna får. Man skall inte förändra för förändringens skull utan den skall leda till 

förbättring.  
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Praktisk kunskap 

En gymnasieskola är en arbetsplats där både elever och lärare lär. Skolan är till för att ge 

eleverna kunskaper som de skall ha nytta av i sitt fortsatta liv. Kunskaper som de behöver 

privat men framförallt för att kunna sköta ett arbete. De kommer att få lära in och lära om 

många gånger. Vi vet inte vilka krav arbetslivet kommer att ha på eleverna i framtiden. 

Vi på yrkesprogrammen utbildar anställningsbara elever som ska kunna börja jobba på en 

gång och dra in pengar till företagen. Visst är det bra, men de får ingen rutin eller brett 

yrkeskunnande i skolan, eftersom de gör övningarna en gång och därefter en ny övning. Allt 

blandas och hackas upp i skolan under dagen med svenska, engelska, matematik, 

samhällskunskap, gymnastik och andra kurser. De blir varken hackat eller malet när de inte 

får en lång sammanhängande tid för sitt arbete. Det skulle vara bättre anser jag, att de var ute 

på ett företag ett par dagar i veckan och fick prova på hur det är att arbeta och lära sig ett yrke 

och att kommunicera på ett fackspråk.  

Min tysta kunskap, anser jag kommer från att jag har ett genuint intresse för teknik och 

lärande. Jag vill inspirera andra till att de ska tycka att det är roligt med teknik och göra dem 

nyfikna på hur saker och ting fungerar. Min arbetslivserfarenhet gör att jag vill lära eleverna 

att lära sig själva och för livet. Man behöver det i dagens samhälle. När de kommer ut på ett 

företag finns inte läraren/arbetskompisen där som säger precis hur man ska göra och varför. 

Man måste själv ta reda på hur man ska gå till väga för att lösa problem. Jag lär eleverna att 

de måste ansvara för sina studier och sitt kunskapsinhämtande. När eleverna kommer ut i 

arbetslivet måste de verbalt och praktiskt visa vad de kan. Praktisk kunskap handlar om att 

göra.  

Dewey
30

 myntade uttrycket ”learning by doing” redan på början av 1900-talet. Dewey 

menade med denna formulering, att i en aktiv miljö och i samspelet med andra är den värld 

som människan bäst tillägnade sig och befäster sina kunskaper i. Han talade för en framtida 

skola, där individen i undervisningen aktivt skulle pröva och experimentera för att utveckla, 

fördjupa och stärka sina kunskaper.  

Detta progressiva perspektiv på kunskap fick stort genomslag på sin tid, då det förespråkade 

en skola där olika kunskaper, både hantverksmässiga och det intellektuella, skulle få en 

möjlighet att utvecklas. Denna progressiva utbildning som Dewey talade för var inte kravlös 
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och fri. Varje utveckling av individens kunskaper skulle ses som en målinriktad arbetsuppgift, 

med utgångspunkt i elevens aktivitet och intresse.  Dewey
31

 ställde stora krav på lärarens 

ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper. 

(Lärande)process och (kunskaps)resultat 

Om alla lärare insåg att det är tankeprocessernas kvalitet och inte produktionen av 

korrekta svar som är måttet på den lärandes växande skulle inget mindre än en 

utbildningsrevolution sätta igång.  

 

Vilka pedagogiska kunskaper syftade då Dewey på? Dewey menade att läraren, förutom att 

aktivt stimulera, bredda och fördjupa elevens utveckling, också skulle ge utrymme för 

praktiska problem, som eleven i framtiden skulle komma att möta i samhället. Med detta som 

utgångspunkt, menade han att skolan måste föras närmare det samhälle som existerade. Han 

såg skolan som samhällets styrinstrument och menade då att den skarpa skiljelinje, som var 

mellan teori och praktik, måste suddas ut. Genom handen får kroppen en känsla för hur man 

ska göra. Eller som Aristoteles lär ha sagt: Det vi lär, gör vi genom att göra det.   

Det elementära eller initiala lärostoffet existerar som ett aktivt görande som omfattar 

användning av kroppen och hantering av material. I motsatta fall avskiljs lärostoffet från 

elevens behov och syften och blir bara till något som måste memoreras eller, när så krävs, 

rabblas upp. [...] ett naturligt utvecklingsförlopp uppstår alltid ur situationer som 

inbegriper ’learning by doing’, att man lär sig genom att göra något. Färdigheter och 

sysselsättning måste utgöra basen i lärandet.
32

 

 

Dewey ansåg i sin teori om lärande att teori och praktik hade lika värde och inte var varandras 

motsatser utan snarare varandras förutsättningar
33

. Jag tycker att det är intressant att läsa 

Dewey synpunkter om lärande och yrkeskunnande. Det är lika aktuellt och diskuteras även 

idag.  

Praktisk kunskap är något man måste träna för att få. Man kan veta hur något ska vara men att 

veta och att göra är inte samma sak. Ljungberg
34

 skriver: 

Omdömen som handlar om praktisk kunskap är alltid knutna till handlingar. Därför måste 

resultat av bedömningar och ställningstaganden prövas som konkreta handlingar för att 
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vara meningsfulla. Detta är egentligen en central punkt i praktikbaserad forskning då 

denna typ av forskning inte strävar efter att empiriska erfarenhetsdata är grunden för all 

kunskap eller att forskarens empatiska förhållningssätt ger empiriska underlag för 

kunskap. Praktiska omdömen är omdömen av förståelseart som vilar på beprövad 

erfarenhet. Jag använder här beprövad erfarenhet analogt med praktisk klokhet. 
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Praxis 

Det finns olika praxis. Vi är involverade i flera av dem. På arbetet, i skolan, hemma, politiskt 

och genom våra fritidsintressen. Inträdet i gemenskapen är inte öppet för alla, alltid. Wenger
35

 

skriver att det finns inträdesregler för deltagarna som de måste uppfylla. De ska ha ett 

gemensamt engagemang med de andra medlemmarna, deras aktiviteter och handlingar, för att 

kunna anta de positioner som krävs och att nykomlingen ges så pass mycket legitimitet att hon 

behandlas som en potentiell framtida medlem. Inom utbildningssektorn är lärande inte bara ett 

medel att nå målet, det är slutprodukten.  

En praxisgemenskap innebär mycket mer än teknisk kunskap eller kompetens i samband med 

genomförandet av en viss uppgift. Medlemmar är involverade i en uppsättning relationer över 

tid, och samhällen utvecklas kring saker som är viktiga för människor
36

. Genom att 

medlemmarna organiserar sig kring något särskilt område av kunskap och aktivitet ger det en 

känsla av gemensamhet och identitet. En praxisgemenskap genererar en gemensam repertoar 

av idéer, åtaganden och minnen. De behöver också utveckla olika resurser som verktyg, 

dokument, rutiner, ordförråd och symboler. Det handlar om praxis, sätt att göra och närma sig 

saker som delas bland medlemmarna
37

.  

Skolan är inte en fristående sluten värld, där eleverna förvärvar kunskaper som de ska 

använda utanför skolan, i samhället. Utan det är en del av ett större lärande system. Skolor, 

klassrum och kurser spelar en stor roll i en framtida vision av skolans utveckling. Men de 

måste vara i fas med det lärandet som sker i världen.  

Wenger
38

 skriver att lärandet inte ses som att förvärva kunskaper av individer lika mycket 

som en process av social delaktighet. Lärandet är situerat, situationen påverkar avsevärt 

processen. Lärare arbetar väldigt individuellt men vi måste gå mot ett mer gemensamt arbete i 

arbetslagen och bli fullvärdiga medlemmar i en sociokulturell praktik, anser Wenger. Denna 

sociala process omfattar inlärningen av färdigheter. Syftet är att lära sig prata med varandra 

och dra nytta av kunskaper som finns hos de som deltar. Det resulterar i en ökad 

kunskapsspridning som i sin tur förbättrar effektiviteten och lönsamheten. Lärandet sker i 

relationer mellan varandra, genom att flera som har samma intressen utbyter erfarenheter och 

löser problem tillsammans. Man kan se förändring av pedagogiken på olika nivåer: 
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 Internt: Hur ska man organisera att pedagogiska erfarenheter, så att det leder till ett 

lärande i praktiken, genom att bjuda in samhället i olika ämnen? 

 Externt: Hur gör vi för att eleverna ska få praktik och delta i samhället utanför skolan? 

 Under hela livstiden för eleverna: Hur ska vi få eleverna att lära sig själva, det s.k. 

”livslånga lärandet”, genom att praktisera gemenskap av praxis, av ämnen som 

eleverna är intresserade av efter skolan. 
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Reflektion 

Det är genom systematiska reflektioner som man uppnår kvalitet och ökar värde av 

utbildningen i en ständigt återkommande kunskapsprocess. Reflektion är en medveten 

handling, där man gör en självkritisk granskning för att kunna avgöra sina egna insatser. Det 

gäller för både lärare och elever. Att lära sig att lära sig vad man lärt sig, ett metalärande. 

Madsén
39

anser att reflektion hjälper oss att se och utveckla ett språk som gör det möjligt att 

beskriva det som sker i klassrummet och utvärderingen beskriver händelsen. Man tar sig tid 

att reflektera. Göranzon citerar Diderot
40

:  

Yrkeskunnande utvecklas inte genom metoder och föreskrifter, säger Diderot. Det är 

genom praktisera mycket som yrkeskunskaperna utvecklas och fördjupas. Reflektionen 

blir avgörande: Jag är tvungen att göra reflektioner. Det är en sjukdom som måste ha sitt 

förlopp. 

I skolan är målet med undervisningen att eleverna ska lära sig. Vad eleverna ska göra, finns 

det styrdokument som beskriver och de får ett schema, som de ska följa. Ofta är dagarna för 

eleverna sönderhackade av olika ämnen som inte har så mycket gemensamt. Hur ska eleverna 

kunna vara med och påverka vad de ska göra? Dewey
41

 anser att det är denna uppdelning som 

skapar problem med lärandet. Det medför att eleverna tappar focus och motivation. Jag ser det 

när vi ska göra laborationer. Eleverna tycker att det är onödigt och det ser inte vad de bör lära 

sig genom att laborera. De vill ha ett facit så de kan se att de har gjort rätt. Vad de har lärt sig, 

reflekterar de inte över. De får ingen känsla för vad de håller på med. Men känsla menar jag 

den tysta kunskap, som man lär sig genom att göra praktiska laborationer eller övningar flera 

gånger och genom reflektionen, och att komma underfund hur det fungerar. Till ett 

dialogseminarium skrev Maria en text, som sätter fingret på en situation när hon gjort något 

utanför ”ramarna” och lyckats få eleverna att reflektera: 

Jag planerade kemikursen som jag brukar med många laborationer, teoretiska och 

räknetillfällen, för sex elever. Till min förvåning märkte jag att eleverna inte alls gillade att 

laborera. De gillade inte att arbeta självständigt eller att ta någon form av initiativ. De här 

eleverna gillade bäst när jag skrev på tavlan och de fick svara på frågor i boken. De ville helst 

också att jag skulle räkna uppgifterna på tavlan, så att de var säker på att de gjorde rätt. Det har 

varit svårt att föra en dialog med eleverna och då framförallt med tjejerna i gruppen. Det har 

mest blivit en monolog från min sida. Om man ställer en konkret fråga, så har de oftast svarat 
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att de inte vet. Fast jag vet att de har ett svar. Till sist sa jag till dem att jag inte vill höra 

meningen ”jag vet inte”. Periodvis blev det bättre efter att jag hade påtalat att det inte är farligt 

att svara fel. Det kan många gånger vara bra, eftersom man lär sig bättre och kommer ihåg. 

Vid laborationstillfällena kändes det som eleverna ”hasade” sig fram i salen. Laborationerna 

tog nästan dubbelt så lång tid som det har gjort med tidigare grupper som jag har haft. Jag har 

aldrig haft en sådan grupp innan och inte mött denna problematik med ett sådant ointresse att 

labba. Jag försökte få eleverna engagerade och trodde att de skulle ändras när de började läsa 

kemi B där laborationerna är mer spännande. Det blev snarare tvärt om. Jag pratade med andra 

lärare och de hade samma problem. 

I tisdags var det labb som vanligt och eleverna skulle genomföra två laborationer. Eleverna 

suckade och de förstod inte vad de skulle göra. Gnälligt som vanligt. Jag försökte muntra upp 

dem genom att säga vad labbarna gick ut på och den praktiska tillämpningen utanför skolan. 

Tala om hur duktiga de var, samt att de dock måste skynda på eftersom de inte hade hela 

lektionen på sig. De säger att de inte kan skynda på pga att de då inte kan vara noggranna. Jag 

brukar säga att en kemist måste vara noggrann. Hur man än gör biter man sig i svansen! Till 

det kommer att jag hade fått tillbaka min dator och när jag startade så hoppade ikonen för 

spotify upp. Jag skojade med dem om de inte skulle lyssna på musik. Plötsligt hände det något 

i klassrummet. Vet inte vad! Men alla eleverna blev aktiva. De valde musik och jobbade på 

som bara den. De diskuterade och analyserade. De pratade och skojade med varandra. Deras 

mentor kom in och frågade vad som stod på. Jag har lovat dem att alltid få spela musik under 

laborationerna. Jag fick en NY GRUPPP!! Vilken upplevelse. 

Eleverna kände sig trygga i den nya klassrumssituationen och fick tid för reflektion. Det blev 

lättare för eleverna att ställa frågor på det som tidigare känts svårt. Maria berättade att 

gruppen fick fortsätta att lyssna på musik och de arbetade bättre och diskuterade problem som 

uppstått. 

Svingby
42

 redovisar också att det är viktigt i ett föränderligt samhälle att kunna tänka. Hon har 

idéer om hur man kan utveckla undervisningen genom att hjälpa eleverna att reflektera över 

inlärning och sin kunskap, att de utvecklar ett effektivare sätt att lära samt att de utvecklar sin 

kunskap och sitt tänkande så att de inte stannar vid enkel faktainsamling. I ett föränderligt 

samhälle är det svårt att förutse vilken kunskap som är relevant i framtiden och nya uppdrag 

är att utbilda elever så att de självständigt ställer frågor, prövar olika tolkningar och söker 

svar. Idag är information lätttillgänglig och det är ett kritiskt förhållningssätt,  medvetenhet, 
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som behövs för att kunna bedöma informationen. Göranzon
43

 skriver att det viktigt att eleven 

ska komma ihåg. 

Denna tradition innebar att en lärare förmedlade en grundidé för hur en elev ska 

kunna komma ihåg det han lär sig. Det går till så att läraren ger några exempel. 

Han uppmuntrar därefter eleven att forma sina egna exempel. Yates framhåller att 

läraren alltså inte kommer med ”tusen instruktioner som han ger till eleven som 

utantilläxa. Poängen är: man lär sig ingen teknik, utan man lär sig riktiga 

omdömen genom att göra egna erfarenheter. 

Att reflektera över sina erfarenheter och vad man har lärt sig kan vara svårt. Ibland har vi inte 

språket, termer och begrepp för att kunna uttrycka det som vi tar för givna.  Att med hjälp av 

ord kunna beskriva lärares kunskaper och berätta för andra vad och hur vi gör kan leda till att 

man hjälps åt att föra en diskussion och sätta ord på det självklara. Då kan vi närma oss att se 

på och förstå vad läraryrket är och vad som skiljer novisen från den erfarne. Ljungberg
44

 

reflekterar:   

Reflektion över processer och erfarenheter i en praxis är emellertid en möjlig väg att 

medvetandegöra och skapa förståelse av erfarenheter. Reflektion har i det här arbetet en 

dubbel funktion. Det ena är i form av ett metaperspektiv och rör förutsättningarna för 

forskning. Den andra formen av reflektion är direkt kuten till utveckling av mina 

exempel. 

Genom reflektioner kring undervisning och vad den ska leda till, vad som gör att problem 

uppstår, kan leda till andra sätt att hantera problemen. I mitt läraryrke lär jag ut 

problemlösning till eleverna. När jag ser att elever verkligen förstår och löser egna problem 

och analyserar vad de kommit fram till, blir jag glad. Det är då det är roligt att vara lärare. Det 

är ett tecken på att det fungerar i klassrummet. Elever behöver självkänsla och intresse. Då 

arbetar de som bäst. Har de en känsla för problemlösning går arbetet mycket bättre. Säger 

man till någon att koka potatis som inte vet hur man gör, kan man fråga: Hur svårt är det? Ta 

potatisen, lägg den i kastrullen, sätt på plattan. Men vattnet då? Man tar för givet att man vet 

hur man ska koka potatis och vad som behövs. Många elever är rädda för att visa att de inte 

kan, och framförallt har de svårt att fråga. Då de har halkat för långt efter vet vad de ska fråga 
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om. Jag ställer många frågor till elever och visar på så sätt dem att det inte är farligt att fråga 

eller göra fel. Jag hjälper jag dem att ställa egna frågor.  

Vi har barn som kommer från dagis och är van att bli styrda. Där finns det ingen 

fri lek utan de förväntar sig att bli styrda. De måste våga och att prova dig fram. 

   Maria, lärare 

Att skapa kontakt med eleverna genom att berätta vad vi har varit med om ger en samhörighet 

med eleverna de kan lättare referera till arbetslivet och hur det går till där. Eleverna har svårt 

att se sammanhang mellan olika ämnen och vad man kan använda dem till.  

Det finns ingen pedagogisk teknik som passar för alla, man får känna sig fram. 

   Cecilia, lärare 

Eleverna skyller på lärarna om de inte kan lära sig. Vi får ofta höra att det är läraren som inte 

kan lära eleverna. Men var ligger elevernas ansvar. I veckan bad en lärare eleverna att läsa ett 

kapitel i boken om kondensatorer. – ”Jag förstår ingenting”, säger eleven. ”Läs en gång till”, 

säger läraren. ”Varför då? Tala hellre om för mej hur det fungerar”. Människan är till naturen 

lat, sägs det. Men vad är det då som kan få vissa att bli intresserade av att vilja lära sig?  
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Diskussion 

Lärandet har tagit en viktig position i vårt samhälle och vår kultur. Vi har en föreställning om 

att vi vill ha en social och ekonomisk utveckling för att förbättra våra livsvillkor. Att ha 

välutbildade politiker, organisationsledare och andra beslutsfattare är en viktig förutsättning 

för ökad livskvalitet och ett ökat välstånd
45

. Vi utbildar och utbildas för att bli delaktiga 

samhällsmedborgare, som inte bryter av mot gällande regler.  

En som skriver om nytänkande är Ernest
46

 som anser att konstruktivismen har bidragit till 

nytänkande när det gäller undervisning och lärande i matematik och att den inte implicerar 

eller utesluter något pedagogiskt förfarande. Han skriver att utantillinlärning, övningar och 

drill och passivt lyssnade till någon som föreläser kan leda till inlärning och så har det alltid 

varit. Ett aktivt lärande är en mental process, och vissa undervisningstekniker kan vara mer 

framgångsrikare än andra. Glaserfeld
47

 påstår att kunskap aldrig tillägnas passivt eftersom 

något nytt aldrig kan hanteras på något annat sätt, än genom en assimilation i en kognitiv 

struktur som den som lär sig redan har.  

Genom att ha försprång framför andra gör att man kan bli motiverad. Jag fick höra att 

jag var duktig på att rita. Är jag född med talang? Eftersom jag övade mycket blev jag 

duktig. 

   Annica, seminarieledare 

Engström
48

 anser att det inte finns några patentlösningar för hur man ska kunna lösa skolans 

problem. Det är istället en mödosam väg som erbjuds där man blandar teori med praktik. Det 

är lärarnas professionalism som genom att reflektera över sin egen praktik ska kunna 

formulera i en kollegial diskurs hur man ska kunna utveckla praktiken. Han anser att lärarna 

måste bli reflekterande praktiker. Det är det ända sättet man kan utveckla skolan på. 

Mycket kunskap finns runt omkring oss och vi inandas den, reflekterar och analyserar. 

När man håller på med praktiskt arbete en tid så sitter det i händerna. Arbetet går på 

rutin. Som exempel när man lagar mat eller bakar, man står bredvid och studerar hur 

någon annan gör och lär sig på det sättet. 
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Det är skönt att inte reflektera så mycket tycker eleverna idag. De har en attityd att det 

är jobbigt att tänka och förstå. Eleverna tycker att det är plågsamt med tiden och jag ser 

att det ökar mer nu än tidigare. 

   David, lärare 

Efter att ha läst Karlqvist
49

 och hans kaosteori börjar mina funderingar om att studera skolan 

som en matematisk kaosmodell. Han skriver att under vissa förhållanden blir system instabila 

och de minsta osäkerheter i indata kan explodera till en okontrollerbar osäkerhet i beskrivning 

som modellen ger av tidsförloppet. Det är så jag upplever skolan. Man kan se den som en 

matematisk modell men beroende på vad man stoppar in och vad det är man studerar så ser 

det väldigt olika ut. Karlqvist citerar Wittgenstein ”Vad man icke kan tala om, därigenom 

måste man tiga.” Det är så inom skolan. Det är svårt att sätta ord på vad och hur det fungerar 

med pedagogiken. Mer forskning skulle kunna sätta ord på det som är bra och varför. 

Ska vi tänka samhället som uppbyggt nedifrån, som människors samhälle, då är det 

viktigt att hålla fast vid att kunskap är människors kunnande, det människor kan, och vid 

att kunskap inte får förväxlas med information. Undervisning måste då underordnas 

inlärning.
50

 

 

Taylor
51

 var intresserad av kontroll av arbetsprocesser och att utveckla och systematisera och 

klassificera nya praktiska arbetsmetoder. Han sysslade med att kontrollera arbetet och 

utveckla och modernisera arbete inom främst industrin i början av 1900-talet.  

Vid tillämpning av det gamla systemet beror framgången nästan helt på om man lyckas 

förmå arbetaren att ta initiativ. 'Initiativsystemet' kräver av varje arbetare full ansvarighet 

både för arbetets helhet och dess detaljer och i många fall även för verktygen. Dessutom 

måste han utföra hela det fysiska arbetet. Utvecklingen av en vetenskaplig metod medför 

att en mängd regler, lagar och formler måste uppställas som skall ersätta arbetarens 

omdöme, men kan bli framgångsrika först sedan de blivit systematiskt uppställda och 

ordnade. Ett praktiskt utnyttjande av forskarrön kräver också en särskild arbetslokal för 

den tankearbetare som skall göra upp dispositionerna och där han kan förvara de böcker 

och de rapporter samt den statistik som han måste ha tillgänglig. Allt tankearbete, som 

under det gamla systemet utfördes av arbetaren på grundval av hans personliga 

erfarenhet, måste sålunda under det nya systemet utföras av arbetsledningen i enlighet 
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med vetenskapliga lagar. Ty även om arbetaren vore i stånd att utveckla och använda ett 

vetenskapligt system, skulle det vara honom fysiskt omöjligt att arbeta samtidigt vid 

maskinen och skrivbordet. Det är alltså naturligt att i de flesta fall en särskild person 

måste på förhand utföra tankearbetet och att helt andra människor bör utföra det fysiska 

arbetet
52

.  

Taylors energiska modernisering använder man fortfarande för att effektivisera arbete och få 

arbetare att ta ansvar för sin del i tillverkningen. Om vi skulle överföra det till skolvärden 

kunde Taylors metoder utveckla och effektivisera utbildningen i skolorna. Hur lär man sig på 

bästa sätt? Det finns många undersökningar som visar att det inte finns ett bästa sätt, men går 

det att ta fram ett koncept som fungerar för flertalet elever? Vi individualiserar 

undervisningen och får eleverna att ta ansvar för sitt arbete, för att de ska lära sig, som Taylor 

utrycker det ”på bästa sätt”. Rutiner och individuella utvecklingsplaner har vi lärare i pärmar 

på arbetsrummen som vi diskuterar med eleverna om hur de ska nå målen. Det är eleverna 

som gör jobbet och lärarna dokumenterar. Det blir mer och mer dokumentation, för hur 

eleverna presterar, men de är de själva som ska utföra ett effektivt arbete för att uppnå målen. 

Vi har även sett hur studiemotiverade elever i andra länder tar sin uppgift på allvar och lägger 

ner mycket energi och tid på sina studier. Taylor är samtida med Dewey, och båda har skrivit 

böcker som står sig än idag. Inget nytt under solen? Hur kommer det sig att man inte har eller 

kan utveckla skolan så att vi lär oss den kunskap som behövs i samhället idag? Social 

kompetens eller forskning till exempel? Och aktiva föräldrar eller andra vuxna som engagerar 

sig i skolan. 

Jag funderar vad det är som gör att en lärare blir bättre bara för att den har legitimation. 

Jag har även hört att man kan få olika behörigheter, ibland kan det bli positivt och 

någon gång negativt. Till exempel en matematiklärare som har gamla betyg och fått ut 

en lärarexamen för gymnasiet men fick bara ut en lärarlegitimation för högstadiet. 

   Stefan, lärare 

Om jag ska sammanfatta vad som gör en bra lärare, är det inte att man får en legitimation på 

de kurser man har läst och därmed år behörig att lära ut. En bra lärare ska ha en intuition om 

vad som fungerar och kunna läsa av gruppen. Du ska vara engagerad och motiverad och skapa 

kreativa miljöer varje dag. Skolledningen är också viktig. Att de är ledare för den pedagogiska 

utvecklingen. Det är viktigt att ledare vågar uppmuntra och inte bestraffar misslyckande. 
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Kuhn
53

 säger att ledarna lever i en ”annan värld”. Ledare, anser jag, ska vara stöttande och 

föra en dialog med sina medarbetare. En dialog som är ett bra vägledande och reflekterande 

samtal. Inte bara prat. Men en lärare förmåga går inte att beskriva, det är en tyst kunskap och 

professionalitet som även Yvonne beskriver i sitt dilemma inför en ny kurs.  

När jag ska börja ett nytt arbetsområde som jag aldrig haft tidigare, fylls jag alltid av 

oro. Hur ska jag börja, arbeta med och till slut nå de mål som det arbets mot? Jag läser 

in mig, tänker på arbetsuppgifter osv. Fortfarande finns en olustkänsla över hur jag ska 

kunna göra en grovplanering och ro det hela i land. Hur ska jag kunna få alla elever att 

förstå? Vilka vägar ska jag eller omvägar ska/behöver jag ta? Dagarna går. Jag tar mina 

skogspromenader, jag drömmer ibland på nätterna. Sen kan jag inte vänta längre. Det är 

dags att sätta mig framför datorn och plita ner planeringen. Det märkliga sker. Det bara 

rinner ur fingrarna på mig och vips är planeringen där. Sen är det bara att finslipa under 

arbetsområdets gång. Ibland blir det fel och då brukar jag förklara för eleverna vad som 

hände och så gör vi på något annat vis. Det är inte många gånger under alla dessa år, 

som det inte finns en planering klar. 

   Yvonne, lärare  
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Fortsatt forskning 

Det vore intressant att göra en undersökning om hur lärare, genom aktiva och interagerande 

lektioner, får elever intresserade och motiverade för att lära sig teknik och problemlösning. 

Kurserna i yrkeskunnande och professionsutveckling har fått mig att reflektera över mitt 

yrkeskunnande och hur jag skulle kunna utveckla min lärarroll. Om jag får eleverna 

motiverade lär de sig mer, de får en vilja och ett kunnande att lära sig. Eller som det gamla 

ordspråket säger: Kunskap är inte tungt att bära. Och jag kan tillägga att det är roligt med 

kunskap också. I dagens tekniska miljö är det inspirerande att undersöka hur man kan få 

elever aktiva och intresserade av teknik och problemlösning.  

Jag är lite fascinerad över att inte alla är lika intresserad av teknik som jag. Vad är det för 

faktorer som påverkar de tekniskt intresserade? På högstadiet valde jag teknik. I ett och ett 

halvt år fick jag vara med killarna och bocka plåt, löda, såga och mycket annat roligt. Men det 

var många som ifrågasatte varför jag skulle lära mig teknik. Är det inte bättre att du läser 

ekonomi som de andra flickorna? 

Något som tidigt fascinerade mig var TV-apparaten. Den gick inte att skruva isär i så många 

delar, för att det var komponenter som satt fastlödda på ett kretskort. Jag funderade istället på 

hur signalerna som snurrade runt i luften kunde hitta ner till Tv:n och ”rita” upp en bild på 

rutan. Ett speciellt tillfälle var när mina föräldrar köpte vår första färg TV. Då blev det något 

som jag bestämde mig för att i framtiden ta reda på. Hur kan signaler sändas ut och tas emot 

av apparater i hela Sverige samtidigt, så att alla kan se på samma program? Både bild, ljud 

och färg kan sändas iväg och visa rörliga bilder i färg och ljudet kom samtidigt hos alla. Helt 

fantastiskt! 

Nu har jag även provat på dialogmetoden, och har tänkt fortsätta min fundering om hur en 

aktivt teknikintresse kan vara forskningsbart. Rätt attityd till ämnet medför att det är ”lättare” 

att lära sig ny kunskap om ämnet. Men hur blir man intresserad av teknik? Descartes
54

 

skriver: 

Jag vill i själva verket också gärna medge att det lilla som jag hittills inhämtat är nästan 

ingenting i jämförelse med det som jag inte vet och som jag hoppas att kunna inhämta; 

det förhåller sig nämligen med dem som så småningom upptäcker sanningen i 

vetenskapen nästan på samma sätt som med dem som börjat bli förmögna och så med 
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ringa möda för stora förvärv, medan de med stor möda gjorde betydligt mindre förvärv då 

de var fattigare. 

Jag kommer säkert att fortsätta att studera och inspirera elever till att det både är roligt att lära 

sig och få mer kunskaper. Det är ett val som de själva måste ta. Det är många som coachar 

dem genom livet och Fagéus
55

 skriver om coachens roll som utvecklare. 

En coach tillhandahåller inte färdiga lösningar, utan inser att spelaren inre hinder ofta kan 

vara större än det yttre. Det kan vara svårt att sluta instruera och bara coacha! Problemet 

löses på den nivå de uppkommer och ofta i ögonblicket. Detta kräver coachens 

uppmärksamhet, nyfikenhet och den aktives förtroende, som byggs upp genom långsiktigt 

arbete. Hur coaching faktiskt går till, hur man gör, ”sitter i händerna” på coachen. Teorier 

i all ära med det beskriver sådant som redan inträffat och coachen bekräftar att ”så är 

det”. 
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Nordland, Hovdan er yrkeskunnandet/den praktiske kunnskapen tiljengelig for forskning? 
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