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- Att skriva

- Vetenskapligt och framställa

- Beprövad erfarenhet har

- Teorin som gemensam nämnaren

- Vid rapporteringen

PRESENTATIONENS ÖVERSIKT



I skollagen (2010) står det att:

Utbildningen ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet 

(1 kap. 5 §)

• Vetenskap = forskning

• Det kan liknas med det tveeggade pedagogiska 
svärdet 

UTBILDNINGENS GRUND



Att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet 

1. Utbildningen ska bygga på  forskning och 

beprövad erfarenhet

2. Utbildningen ska bygga på forskning och 

beprövad erfarenhet

• En enkel sökning i Skolverkets portal ger tio gånger flera 
träffar på ”forskning” än på ”beprövad erfarenhet”

HUR TOLKAR MAN DET?



VAD ÄR VETENSKAP?

• ”Vetenskap är en teori om det verkliga”  Martin 
Heidegger (1889-1976)



VAD MENAS MED TEORI?

• Ordet teori betyder på grekiska betraktande och
vetande. Teorin betraktar, bearbetar, förklarar och
fastställer det verkliga i form av en teoretisk
kunskap.

• I mera konkreta termer brukar en teori bestå av ”en
grupp antaganden eller påståenden som förklarar
företeelser av något slag och systematiserar vår
kunskap om dem” (Nationalencyklopedin). 

• Vetenskap utformas i teorier (teoretisk kunskap)



KUNSKAPENS GENESIS

• Vad kännetecknar vetenskaplig (teoretisk) 
kunskap och teoretisk reflektion ?

• Om man vill förstå ett fenomen så ska man 
undersöka fenomenets genesis, det vill säga 
hur fenomenet uppstått och utvecklats (Lev 
Vygotskij)

• Hur uppstod teoretisk kunskap?



TRE HISTORISKA KUNSKAPSFASER

• Instrumentell kunskap (Att kunna göra!) 
påbörjades med människoartens utveckling till homo 
sapiens för ett par hundra tusen år sedan. 

• Symbolisk kunskap (Att kunna lära ut! ) 
började formas tillsammans med utvecklingen av 
språket för cirka femtio tusen år sedan.

• Teoretisk kunskap (Att kunna reflektera!) 
sammanfaller tidsmässigt med utvecklingen av det 
skriftliga språket (i Egypten, Kina, Indien, Grekland) 
för bara några tusen år sedan. (Wells, 1999, Liedman, 2001)



INSTRUMENTELL KUNSKAP

• Kunskapen att skapa och använda verktyg, t ex 
för att hugga och skära

• Föddes i praktiska aktiviteter

• Viktig för gruppöverlevnad

• Hit hör också procedurell kunskap om regler, 
rutiner och tillvägagångsätt, t ex att framställa, 
behålla och använda eld

• Överförs genom direkt deltagande i
aktiviteterna och genom imitation.

Att göra!



SYMBOLISK KUNSKAP

• Språket gjorde det möjligt att överföra vetande inom 
gruppen och mellan generationer. 

• Instruktioner och lärande sker med hjälp av olika 
uttrycksformer (t ex målningar och muntliga berättelser). 

• Kulturella och symboliska artefakter (verktyg) blev viktiga 
för att bevara och överföra kunskap (riter och ceremonier, 
danser och sånger, förbud och imperativ, gudar och onda 
andar).

• Konst och kunskap blev då tätt sammankopplade.

Att lära ut!                            (Liedman, S-E., 2001)



TEORETISK KUNSKAP

• Den tillät utbyte av idéer utan direkt sammankoppling 
med vardagliga praktiker.

• Formler, modeller och teorier blev speciellt utformade
för att överföra 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)

Att reflektera!



VETENSKAPENS UTVECKLING

• Vetenskapen, som en speciell form av mänsklig verksamhet 
ägnad åt kunskapsutveckling, började formas av gamla 
grekernas (deras filosofer) för ca 2500 år sedan.

• På 1500-talet började vetenskapen specialiseras, bevaras och 
spridas på ett nytt sätt tack vare boktryckarkonsten.

• På 1800-talet slog begrepp som forskning, experiment och 
naturvetenskap igenom på bred front och fick sina moderna 
innebörder.

• Moden utbildningsvetenskap började formas efter andra 
världskriget. I Sverige etablerades ett forskningsområde 
utbildningsvetenskap formellt i slutet av 1990-talet.

• Utbildningsvetenskap handlar om forskning om lärande, 
kunskapsbildning, utbildning och undervisning. 



VAD KÄNNETECKNAR VETENSKAP?

Vetenskap strävar efter:

• objektivitet  

• saklighet

• prövande och kritisk hållning gentemot 
auktoriteter och vedertagna ”sanningar”

• systematiskt och metodiskt arbetssätt

• reflektion grundad i tidigare 
forskning och teorier



• Det uppfattas ofta som ett svårtolkat och diffust begrepp

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

• Google ger ~300 träffar på “proven experience in 
education”.

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

• BE  kan tolkas som “Evidence-based educational 
practice” (eng.) 

• Google ger ~ 50000  träffar på “evidence-based 
educational practice”.

BEGREPPET BEPRÖVAD ERFARENHET (BE) 



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 sprids inte till 
forskarna och bredare lärarverksamhet lika lätt.

• 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 



• 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. Lärare är mest skrivande yrke.

• Singapore - Utbildningsministeriet som samlar 
och styr identifiering samt spridning av ”the 
best practices”. Där finns en stor stab av 
disputerade specialister för detta syfte.

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 i skolan 
eller måste det vara rapporter och artiklar 
likasom inom akademin?

• Blivande lärare ska tränas för att utveckla, 
formulera och sprida BE!

DOKUMENTATION- OCH DELNINGS 
FORMER



• 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)

PIERRE BOURDIEU



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.

Forskning och BE har teoretisk reflektion som gemensam 
nämnaren



DET VETENSKAPLIGA SKRIVANDET

Allmän modell för 

mänskligt handlande: 

1. Avsikt 

2. handling 

3. reflektion

(M. Uljens)

• syfte

• Begrepp/teori

• metod

• Data /resultat

• Analys / reflektion 
(kritisk 
granskning med 
hjälp av teori)

Vetenskaplig text



VAD ÄR UTBILDNINGSVETENSKAPLIGT
SKRIVANDE?

• utgår ifrån en utbildningskontext, 

• som grundas i utbildningsvetenskapliga
teorier, 

• har utbildningsvetenskapligt syfte och

• följer utbildningsvetenskapliga traditioner i
utformningen av texten (formalia)


