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I skollagen (2010) står det att:

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet 

(1 kap. 5 §)

• Vetenskap = forskning /& beprövad erfarenhet

• Det kan liknas med det tveeggade pedagogiska 
svärdet 

Presentationen problematiserar situationen med beprövad 
erfarenhet (BE), men jämförelse med forskning blir av intresse

VETENSKAPLIGHET & ERFARENHET



• Utbildningen (Undervisningen) ska bygga på 
vetenskap (forskning) och beprövad erfarenhet

• Undervisningen ska bygga på  forskning 
och beprövad erfarenhet

• Undervisningen ska bygga på forskning och 

beprövad erfarenhet

• Sökning i Skolverkets portal ger följande statistik: 
”forskning” – 454 träffar och ”beprövad erfarenhet” – 44

HUR TOLKAR MAN DET?



Vetenskap (forskning) Beprövad erfarenhet

Vetenskap söker efter 

sanningar

BE grundas i praktisk 

fungerande lösningar

Uppkommer i och 

bekräftas/sprids inom 

akademin

Uppkommer i och 

bekräftas/sprids inom 

verksamheten/skolan

Huvudsakligen 

publikationsförmedlad

Förmedlas i första hand via 

muntliga presentationer och 

demonstrationer

Reflektion ”utifrån” över 

ett studieobjekt (t ex 

lärarnas praktik)

Reflektion ”inifrån” över egen 

praktik

Förespråkar snabba och 

radikala förändringar

Har traditionsgrundad 

skepticism till en hög 

förändringshastighet

SKILLNADER MELLAN FORSKNING
OCH BEPRÖVAD ERFARENHET



• Forskare producerar och publicerar resultat för andra forskare 
på det internationella akademiska språket och diskursen ligger 
på hög abstraktionsnivå. 

• BE publiceras sällan i vetenskapliga tidskrifter eftersom den 
inte når till behövligt teoretisk (abstraktions) nivå.

• Myndigheterna skapar kanaler för att göra forskning 
tillgängligt för lärare, men inte omvänd. BE når inte forskarna 
och bredare lärarverksamhet.

• Krav på vetenskaplig grund i utbildningen kommer från 
politiken (uppifrån) medan BE växer från själva didaktiska 
praktiken ”underifrån” (Persson och Persson, 2017) 

AKTUELLA RELATION-PROBLEM 



• Begreppet ”beprövad erfarenhet” har svag teoretisk 
förankring och kan uppfattas som ett diffust begrepp

• Direkt översättning är ”proven experience”  (eng) 
”Research for Classrooms. Scientific Knowledge and 
Proven Experience in Practice” (Skolverket, 2014)

• Är det delvis en svensk motsvarighet till evidence-based 
education?

• Google ger 758 milj träffar på “evidence-based 
education”, ~300 på “proven experience in education"

• BE inkluderar inarbetade rutiner och vanor som 
fungerar väll i praktiken och utgår från evidens 
belagda sanningar

• Evidence-based educational practice!

ETT SVENSKT FENOMEN/BEGREPP



• tyst kunskap - sitter i kroppen och i handlingarna; avspeglas i 
arbetsvanor och rutiner; inte lätt kan verbaliseras

• förtrogenhetskunskap (i Wittgensteins mening, Carlgren, 
2013) som betyder erfarenhetsgrundad urskiljnings- och 
omdömesförmåga; möjliggör kloka beslut och intuitiva 
bedömningar

• gemensam kunskap (common knowledge, Edwards, 2010) -
ändamålsenliga kunskaper och erfarenheter, delade bland 
yrkesutövare, som hjälper att nå de önskade målen. 

• fronesis (praktisk klokhet, vishet), karakteriserar yrkesmognad 
som kännetecknas av gott omdöme, dvs. förmågan att göra rätt 
saker i rätt sammanhang; inbegriper också yrkesetiken.

BE är en form av praxis grundad kunskap som omfattar 
kognitiva, praktiska och emotionella dimensioner. 

Hur kan man ”lära sig” BE?  (lära-in och lära-ut)

NÄRBELÄGNA BEGREPP



• Vem skapar, prövar, samlar och sprider BE?

• Vem hjälper noviser att ta del av yrkets BE? 

• Ett exempel, BE i praktisk NV-undervisning:

o Laborativmaterialtillverkarna och distributörerna (tillgång)

o Starka akademiska aktörer (initiativ & stöd, NTA:s lådor)

o Skolboksförlagen och läromedelsförfattarna (argument & hjälp)

o NaDid och Bi-, Ke-, Fysik ämnescentra (främjandet)

o Myndigheterna (påbud, ex med radioaktivitet)

o Lärarutbildningen (färdigheter, labbarbetets rutiner)

o Lärarkollegiet (acceptansen eller motståndet, ex tempograf)

o Kontexten (skolans profil, ämnes kunskapskulturer – NV 

förknippas med evidens som kommer från experiment)

o Lärarna (intresse, drivkraft)

BE FÄLTET: AKTÖRERNA



• De flesta didaktiska innovationer är 
”energikrävande”.

• BE ger ”energieffektivisering” i arbetsprocessen

• En optimering - önskvärt resultat nås med en 
minimal energi åtgång. 

• ”man måste väga in flera olika förhållanden och 
mål för att finna en lösning som är så bra som 
möjligt” i en given kontext (Larsson, 2013, s. 85)

• Spridning och reproduktion av BE kan leda till 
hållbara innovationer och hållbar pedagogik

BE - PRAKTIKEN SOM FUNGERAR I 
LÄNGDEN



• Hur BE tas tillvara och sprids avspeglar 
existerande utbildningskulturer inom ett land. 

• Japan – Lesson study är det viktigaste 
instrumentet för insamlingen och spridningen 
av BE

• Singapore - Utbildningsministeriet som samlar 
och styr identifiering samt spridning av ”the 
best practices”.

• I Kina och Ryssland ansvarar 
lärarfortbildningsinstitutioner under lokala 
utbildningsmyndigheter för identifiering och 
spridning/dissemination av BE 

BE OCH KULTURELLA TRADITIONER



• Sverige har lagstiftat den rollen som BE 
förväntas spela inom skolundervisning, men 
traditioner och rutiner av ”dokumentation, 
delning och prövning” (Skolverket, 2012) 
gällande BE är inte etablerade.

• Kan multimedia presentationer vara ett bra 
sätt att dokumentera och sprida BE?

• Publikationskanaler för detta finns redan 
etablerade vid flera universitet, t ex UmU Play 
och Ämnescentra media kanaler

DOKUMENTATION- OCH 
DELNINGS FORMER



1. Prövningens allvar: BE är noga prövad

2. Praktiken som ursprung: BE har sin grund i att man gör 
något nytt i praktiken som får fäste.

3. Praktiken som prövningsmekanism: Genom att prövas i 
praktiken växer BE.

4. Praktiken som evidens: Data om praktiska erfarenheter 
rapporteras och dokumenteras. (I kvalitetsregistrar inom 
vården, ur dessa kan man sluta sig till vad som är i 
överensstämmelse med BE)

5. Personens särskilda erfarenhet: Det kan sökas personal inom 
professionen som har BE av något speciellt.

6. Kollektiv utbredning av erfarenhet: BE måste vara delad av 
många.                                         

(Person och Wahlberg, 2015) 

OLIKA DIMENSIONER AV BEPRÖVAD 
ERFARENHET



• BE kan definieras som en erfarenhet som har 
utsatts för kritisk prövning med hjälp av 
teoretisk reflektion (Josefson, 2005). 

• BE visar vad som fungerar väl i praktiken, men 
en teori ska förklara varför det är så.

• Teori är ett verktyg för generalisering av BE.

• Lärarnas teoretiska reflektioner över sin egen 
och kollegornas erfarenhet (”inifrån”) har 
andra förutsättningar och mål än forskarnas 
analyser av lärarnas praktik (”utifrån”).

BE BEHÖVER EN TEORETISK INRAMNING



• ”Enda sättet att förstå praktiken är att med hjälp av en 
teoretisk analys få grepp om effekterna av det 
förhållande till praktiken som finns inskrivet i de sociala 
villkoren för varje teoretisk analys av praktiken. (Och jag 
menar verkligen genom teoretisk analys och inte, som 
man så ofta tror, genom något slags praktisk eller 
mystisk deltagande i praktiken – ”deltagande 
observation”, ”intervention” etc).” (Bourdieu, 1992, 24)



TEORETISK KUNSKAP

• Tillåter utbyte av idéer utan direkt sammankoppling 
med vardagliga praktiker.

• Formler, modeller och teorier är speciellt utformade för 
att överföra teoretisk/abstrakt kunskap

• Teori ger språk och begreppsapparat för att förstå, 
förklara och förutsäga händelser i verkligheten

• Den ger verktyg för reflektion, analys, 
argumentation och handling

• ”Ingenting är mer praktiskt än en bra teori”

”Didaktisk teori erbjuder ett språk med vars hjälp vi på ett 
systematiskt sätt kan tala om undervisnings- och 
fostransverkligheten” (Uljens, M., 1997)



FYRA NIVÅER I PRAKTIKERS UTVECKLING 
AV BEPRÖVAD ERFARENHET



Lärarnas utveckling av beprövad erfarenhet

Reflekterar teoretiskt Didaktisk vetenskaplighet. 

Yrkesvetenskapliga publikationer. 

Beskriver hur man gör Formulering. Webb-

publikationer. Didaktiska 

papporter och essäer.

Konferenspresentationer. 

Visar hur man gör Demonstration.  Öppna lektioner 

för kollegor, lärarstudenter,

föräldrar

Gör Effektiv undervisningsaktivitet.



BEPRÖVAD 
erfarenhet 

konceptualisering  

implementeringregistrering

Policy kontext 
Skolverket 

Akademisk kontext 
Lärarutbildningen

Verksamhetens kontext
Skolan

spänningar

ATT IDENTIFIERA, FORMULERA, REGISTRERA OCH SPRIDA BE



• Hur utvecklas och kultiveras BE i skolan?

• Vilka faktorer, rutiner och strukturer kan bidra till utveckling 
av BE?

• Vad avgör att nya lösningar och idéer prövade av lärarna får 
eller inte fäste i andra lärarnas praktik? 

• Möter spridning av BE liknande hinder som överföring av 
didaktisk forskning till en bredare praktik?

• Var och i vilka former kan ett register för systematisering av 
BE etableras?

• Vilken roll kan lärarstudenter spela i identifiering, 
formulering,  dokumentation och spridning av BE?

MÅNGA FRÅGOR ATT 
REFLEKTERA ÖVER


