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Hur tillägnar sig gymnasieelever sin kunskap och är de medvetna om hur de tillägnar 
sig praktisk och teoretisk kunskap? Dessa frågor har Comenius och Dewey långt före 
mig sökt svaret på. Denna studie avser att bidra med kunskap om denna process. De 
elever som ingått i denna studie berättar om hur de upplever skillnader och likheter 
mellan teoretisk och praktisk kunskap. Elevernas tolkningar om hur de uppfattar 
lärandet är en central del av arbetet där elevens syn är viktig. Studiens syfte är 
undersöka hur elever på gymnasieskolans yrkesförberedande program upplever att de 
tillägnar sig kunskap och framför allt hur de uppfattar skillnaden mellan praktiskt och 
teoretiskt lärande.  
 
För att få reda på hur elever upplever målen med skolan och hur de ser på sitt lärande 
har jag genomfört intervjuer med fyra elever. Intervjusvaren har sedan analyserats för 
att få en bild av deras erfarenheter.  
Resultatet pekar på att eleverna inte är särskilt medvetna om vilka strategier de har för 
att lära sig kunskap. Strategierna för ett lärande är mer en omedveten handling som är 
svår att redogöra för hur den fungerar. Eleverna beskriver stora skillnader mellan 
teoretisk kunskap och praktisk kunskap men under intervjun visar de också en 
medvetenhet. När likheterna mellan teoretisk och praktisk kunskap efterfrågas har 
eleverna svårt att redogöra för vart gränsen mellan dessa egentligen går.  
 
 Jag har förstått att ju större anknytning till elevens verklighetsvärld utbildningen har 
desto bättre förutsättningar har lärandet. 
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How Upper Secondary School students acquire the knowledge and are aware of how 
to acquire practical and theoretical knowledge. These issues have Comenius and 
Dewey long before I sought the answer to and the process that leads to the answer, 
this study is a small piece of road. The students who concluded in this study tell us 
about how they perceive the differences and similarities between the theoretical and 
practical knowledge. Students' interpretations of how they perceive learning is a 
central part of the process in which the pupil's views are important.  
A part of the study is to find out students' perception of school aims and the aims they 
have with the school. 
  
To find out how they perceive the aims of the school, and how they view their 
learning, these students were interviewed and interview responses were analyzed to 
obtain a picture of their views.  
 
The results indicate that students are not particularly aware of what strategies they 
have to learn the knowledge.  The strategies for learning are more an unconscious act 
that is difficult to explain how it works. Students see large differences between 
theoretical knowledge and practical knowledge. During the discussion, a greater 
awareness and where the similarities between these fields of knowledge are discussed 
so students have been hard to explain every line between practical and theoretical 
knowledge really is.  
 
I understand that the more related the learning is to the student's real world the more 
they are learning. 
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Inledning 
I detta kapitel diskuteras studiens bakgrund och problemformulering. Sedan följer 
syftet och avgränsningar. 
 

Bakgrund 
Som pedagog är det alltid intressant att utveckla elevernas inlärning. Eller rättare sagt, 
hur kan jag som pedagog utveckla mitt agerande för att eleverna ska känna en lust till 
lärande. Jag har i denna studie intervjuat fyra elever för att se hur de ser på sin 
utveckling. Är det skillnad på olika typer av kunskap och är eleven medveten om sitt 
eget lärande? Tycker eleven det är någon skillnad på teoretisk kunskap och praktisk 
kunskap. Jag tycker att det kan vara svårt att definiera teoretisk och praktisk kunskap 
och jag anser att teoretisk och praktisk kunskap i ett ämne som mitt glider in i 
varandra och är svåra att särskilja. Jag undervisar på ett yrkesförberedande program 
och arbetar med eleverna både ute i verkstaden och i teorisalen.  
 
Med detta arbete hoppas jag kunna utveckla min förståelse för hur elever lär sig och 
på vilket sätt, både i teorin och praktiskt.  
  
Jag upplever att lärandet på de yrkesförberedande programmen är mindre utforskande 
än lärandet på de studieförberedande programmen. När jag har letat litteratur om 
elevers lärande har jag inte funnit litteratur som berör elever i de yrkesförberedande 
programmen. För att ge även dessa elever i yrkesförberedande program bästa 
förutsättningar för sitt lärande menar jag att det är viktigt att elevernas lärande 
tydliggörs för lärare och skolledare. Därför tycker jag att min fråga är viktig att ställa. 
  
Med strategi menas i detta arbete, på vilket sätt lär eleverna sig. Är det genom att se, 
höra, skriva, utföra, återge, repetera eller på annat sätt? 
 
Jag har också haft ett personligt intresse av hur man under historiens gång har tänkt 
om praktiskt och teoretiskt lärande. Därför ställs resultatet i arbetet från 
elevintervjuerna i relation till hur tidigare teorier förhållit sig till kunskap. 
 

Syfte  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur elever på gymnasieskolans 
yrkesförberedande program upplever att de tillägnar sig kunskap. Särskilt fokus ligger 
på om och i så fall hur de uppfattar likheter och skillnader mellan praktiskt och 
teoretiskt lärande.  

Frågeställningar 
 
På vilket sätt uppfattar elever skillnader och likheter mellan praktiskt och teoretiskt 
lärande? 
På vilket sätt relaterar eleverna sina personliga mål med gymnasieskolans mål i 
gymnasieskolan? 
Är eleverna medvetna om sin strategi för att tillägna sig kunskap?  
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Litteraturöversikt   
Litteraturöversikten är indelad i två delar där olika teorier och begrepp inom lärandet 
redovisas först. Under denna rubrik redogörs bland annat för några idéer och tankar 
som Comenius och Key funderat på, under deras olika tidsepoker. Vad strategier för 
lärande är för något tas också upp. Andra delen redovisar idéer om undervisningen på 
ett yrkesprogram. Vad säger forskningen om utvecklingen om metoder för lärande?  
 

Teorier och begrepp om lärande 
Hur såg forskare på sättet att lära sig för etthundra och fyrahundra år sedan och vad 
säger dagens läroplan om lärandet idag? Vad är kunskap och hur tillägnar vi oss 
kunskap? Dessa frågeställningar bland andra berörs i detta avsnitt.  

Historiskt  
1896 grundade John Dewey en försöksskola som främst skulle ge svar på följande 
frågor: Vad kan göras för att skolan ska närma sig lokalsamhället och hemmet? Hur 
ska undervisningen genomföras för att ge positiva värden samt ge en äkta betydelse? 
Hur kan undervisningen kopplas samman med elevens erfarenhetsvärld? Går det att 
arbeta i mindre grupper och kunna nå den enskilda individen (Kroksmark, 2003)? 
Detta är över 100 år sedan och det känns som det lika gärna kan vara i dagens debatt 
som denna försöksverksamhet kan diskuteras.  
  
I samma bok skriver Kroksmark (2003) om Comenius som föddes i slutet på 1500-
talet. Comenius hade en syn att alla barn skulle utbildas, inte bara pojkar från de 
högre samhällsskikten, utan verkligen en skola för alla. Så skriver Comenius i 
Didactica Magna – Stora Undervisningsläran, en fullständig framställning att lära alla 
allt där didaktik finns med samt även hur skolväsendet ska se ut såsom grundskola, 
gymnasium och universitet. Comenius delar in eleverna i olika kategorier som skolan 
och didaktiken behöver anpassas till. Dessa är de vetgiriga, skarpsinniga och bildbara 
barnen som läraren endast behöver visa vishetens näring. Här måste läraren se till att 
de inte växer för snabbt på höjden för att i förtid förlora sin styrka. Nästa grupp är de 
skarpsinniga och långsamma som läraren endast behöver sporra. Sen kommer de barn 
som är skarpsinniga, vetgiriga men samtidigt trotsiga och oböjliga. Dessa barn är ofta 
gärna osedda i skolan men det är oftast dessa som senare i livet blir de största 
människorna. Vidare finns de barn som är fogliga och vetgiriga, men de är 
långsamma och har svårt att fatta. De barnen måste man möta på deras nivå och inte 
lägga på dem för svåra uppgifter. De ska inte dömas för hårt utan uppmuntras föra att 
behålla modet. Nästa grupp behöver stor klokhet och mycket tålamod av läraren och 
de barnen är obegåvade, håglösa och trötta. Den sista gruppen är obegåvade barn vars 
natur är förvänd och dålig och för det mesta står utanför möjlighet till bildning men 
det är endast ett barn på tusen, enligt Comenius (Kroksmark, 2003). 
 
Med dessa indelningar i hur barn och elever är så måste pedagogen vara lyhörd på hur 
dennes erfarenhetsvärld ser ut och utgå från detta. 
 
Comenius ställer fyra frågor kring undervisningen och dessa till synes enkla frågor är,  

- Vad? 
- Hur? 
- När? 
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- Varigenom? 
En lärare kan vid planering av undervisning ställa dessa fyra frågeställningar. Detta är 
pedagogik som skrevs för över 400 år sedan och känns fortfarande aktuellt. Idag kan 
dessa frågor presenteras som idéer som kan ställas till undervisningen. Det finns olika 
typer av elever och det finns olika sorters frågeställningar i dagens undervisning. I 
dagens läroplan för gymnasiet skall det tas hänsyn till elevers olika förutsättningar, 
behov och kunskapsnivå och undervisningen ska anpassas till dessa. Särskild 
uppmärksamhet ska tillägnas de elever som har svårigheter att nå målen för utbildning 
(SOU,1994).  
 
Här kommer ett citat från Comenius som Jean Piaget använt i en artikel och detta är 
så självklart för de flesta som jobbar på ett yrkesprogram. Det är på detta sätt det 
fungerar ute på arbetsplatser runt om för att lära sig ett hantverk (Unesco, 1993 s.5) 
 

Craftsmen do not hold their apprentices down to theories; they put them, to work without 
delay so that they may learn to forge metal by forging, to carve by carving, to paint by 
painting, to leap by leaping. Therefore in schools let the pupils learn to write by writing, to 
speak by speaking, to sing by singing, to reason by reasoning, etc., so that schools may 
simply be workshops in which work is done eagerly. Thus, by good practice, all will feel at 
last the truth of the proverb: Fabricando fabricamur.  

 
Det låter så enkelt, inte sant? 

Pedagogik för 2000talet 
Eleverna har mer än tio kurser på Byggprogrammet i gymnasieskolan som räknas till 
karaktärsämneskurser. Ett karaktärsämne är för de elever som går på ett 
yrkesförberedande program de kurser som handlar om programmets inriktning. I 
dessa kurser finns mål för vad eleven ska kunna efter kursens slut. Eleven ska kunna 
hantera praktiska övningar som de utför rent fysiskt. Men eleven ska även kunna ge 
exempel på bland annat hur en miljöanpassad byggprocess fungerar och redogöra för 
byggprocessens olika yrkesområden. För att vara värd ett mycket väl godkänt ska 
eleven kunna diskutera olika byggtekniska lösningar som är lämpliga för olika typer 
av byggobjekt. Även vilken roll byggandet har i samhället, samt vilka ekologiska 
effekter byggnationer har, är med i målen för kursen Byggkunskap 
(SKOLFS:2000:22). Detta är en typ av teoretisk kunskap eleven behöver lära sig på 
gymnasieskolan. Det är som sagt en utav över tio olika karaktärsämneskurser på ett 
yrkesförberedande program, och den visar exempel på att det ingår mycket teoretisk 
kunskap på de yrkesförberedande programmen. 
 
Ellen Key menade att lärarens uppgift skall bestå i att lära lärjungen att lösa egna 
uppgifter och finna sina egna hjälpmedel. De ska också kämpa till seger och genom 
det erhålla en vidgad insikt och styrka. Egidius (2009) tolkar en skrift från Ellen Key 
som skrevs i början av 1900 talet där jag kan jämföra med dagens handledare eller lite 
som läroplanerna eftersträvar att eleven ska lära sig finna kunskap. 
 
Egidius skriver om begreppet dold läroplan som styr över elevers och lärares tankar, 
motiv, känslor och reaktioner utan att dessa är medvetna om detta. I den dolda 
läroplanen finns vissa outtalade budskap som, ”Det är bättre att svara än att fråga. Det 
är bättre att tiga än att säga fel.”, och ”Det är bättre att följa anvisningar på hur saker 
ska utföras än att hitta egna problemlösningar”. Dessa faktorer ser jag som lärare att 
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de påverkar eleverna i sitt lärande då eleverna oftast hellre följer med strömmen än 
sticker ut när det gäller lärandet i skolan.   
 
Donald Schön som tolkas av Egidius (2009) menar att en yrkesutövare måste utveckla 
ett fungerande praktikerkunnande (knowing-in-practice) som fungerar för dem när de 
ställs inför olika uppgifter. Dessa yrkesutövare behöver dessutom en förmåga till 
reflection-in-action så de kan hantera nya uppgifter på ett effektivt sätt. De kan inte 
enbart tillämpa vetande från handböcker utan måste reflektera sig fram och dra mer 
eller mindre omedvetna slutsatser om vad som händer i den oftast unika situationen. 
Detta agerande är inbyggt i själva beteendet och kan inte separeras som kunskap och 
handling i sig.  Med detta arbetssätt dyker det upp nya tankar och idéer hur det går att 
lösa problemet och det går att prova olika lösningar. Det är en form av 
aktionsforskning men är en mer eller mindre omedveten handling. Fungerande 
kunskap är levande och personlig och var och en bör ha ett eget sätt att välja strategi 
för hur de löser en uppgift för bästa resultat.  
 
Detta är signifikativt för praktiskt kunnande där det finns flera vägar att gå bara 
resultatet blir det efterfrågade. Är det en taklist som ska sättas upp så är det för 
kunden inte vägen dit som är intressant utan resultatet. Vägen fram till resultatet är 
dock intressant under tiden eleven lär sig då reflektionen kan vara det som är 
utvecklande för det egna lärandet.  

Strategier 
Planeringen eller processen för ett lärande kan olika elever tillskansa sig på lite olika 
sätt. Arfwedsson (1998) kallar det strategier för lärande och de kan vara generella 
eller specifika. Författaren menar att dessa strategier sällan är kända för eleverna. 
Lärarna försöker hjälpa till med metoder för att lära eleverna en generell strategi för 
att lära sig saker. Ramsor för att lära sig olika ljud kan vara en generell strategi. De 
specifika strategierna krävs om man ska lära sig med en medvetenhet, men det 
behöver inte vara samma strategi för allt, utan det avgörs utav vad som undersöks. 
Här fungerar en strategi för ett syfte, men kanske inte för nästa ändamål. Elever kan 
ha en generell eller specifik strategi som fungerar bra för dem utan att de kan peka på 
hur de gör.  
 
När eleverna ska såga av en bräda så kan de lägga brädan i rätt arbetshöjd och lägga 
ett knä på brädan så är det lättare att såga av brädan på ett tillfredsställande sätt. Det är 
en praktisk strategi för att utföra en handling.  
 
I kursplanen för karaktärsämneskursen Byggkunskap står det att eleven ska kunna 
anpassa arbetsmetoder i förhållande till arbetsuppgiften och kunna använda verktyg 
och maskiner (SKOLFS: 2000:22). Det finns lika många sätt att såga av en bräda på 
som det finns byggnadsarbetare, alla gör på lite olika sätt, men det kan vara bra att 
visa eleverna lite olika strategier för att såga av en bräda så kan de välja vilket sätt 
som passar dem bäst. 
 
 

Hur erfars lärande 
Det finns olika nivåer på lärande och det kan delas upp i ytinlärning och 
djupinriktning till lärande. Dessa nivåer delas senare upp ytterligare i lärande för att 
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utöka sin kunskap, lärande för att memorera för att återge samt lärande för att tillämpa 
och detta är i första hand lärande för att återge det man lärt sig (Marton och Booth, 
2000). Här skulle ytinlärningen genom att utöka sin kunskap kunna vara hur man 
profilerar ihop olika taklister på ett bra sätt samt använder olika metoder för att utföra 
det. Sedan för att kunna återge kunskap kan vara att veta att exempelvis denna taklist 
inte får skarvas om den understiger tre meter och inte vara kortare än 50 centimeter.  
 
Nästa nivå, djupinlärning som är lärande för att söka en mening delas in i 
undernivåerna lärande för att förstå, lärande för att se på något på ett annat sätt samt 
lärande för att förändras som människa. För att söka en mening med lärandet tolkar 
jag att det är att eleven måste förstå de olika delarna i en byggnation för att helheten 
ska bli en funktionell byggnad som fungerar som den ska. Till exempel hur tätheten i 
ett hus påverkas av rörgenomförningar, tätning av skarvar samt ventilationen. 
 
Marton (2000) tar upp begreppet relevansstruktur och förklarar vikten av det relevanta 
i uppgiften som ska undersökas, där förståelsen över problemet ökar med en större 
förståelse över vad som är relevant och i vilket sammanhang. Här kan elevernas 
förståelse öka om de på ett tydligt sätt uppfattar varför de ska uppnå ett visst mål i 
skolan. Marton menar att den första principen för att någon att erfara något är att 
bygga en relevansstruktur. Det kan vara genom att använda elevernas värld eller att 
möta en abstraktion genom att iscensätta situationer för lärandet genom dessa 
situationer.   
 
Ett problem med yrkeskunnande är att det inte är lika enkelt att beskriva den som att 
beskriva till exempel faktakunskaper. Yrkeskunnandet kan sitta i handlingen och är 
därmed tyst. Det råder lite olika meningar om vad tyst kunskap (tacit knowledge) är 
för något (Egidius, 2009). Tyst kunskap är enligt en teori lika med praktikerkunskap 
som kan liknas med att när man lär sig skriva på ett tangentbord så har man fokus på 
fingerrörelser och tangenterna. Efter ett tag kan man inte redogöra för hur man gör 
med fingrarna eller rita upp en figur av tangentbordet. Kunskapen är flyttad från 
medvetna beskrivningar till nerv- och muskelsystemet. Detta är steget från novis till 
expert och det är när man kommer närmare expertstadiet man har en mängd tyst 
kunskap, sådant man inte kan redogöra för hur man gör.  
 
Tyst kunskap med betydelsen osägbar kunskap är en andra förklaring och med det 
menas kunskap som i princip är omöjlig att formulera i beskrivningar.  
Mycket praktiskt arbete utgör en tyst kunskap där utövaren ofta inte kan förklara hur 
man gör en viss sak.  
Konstruktivismen har växt fram från fenomenologin och fenomenografin i slutet på 
1900-talet och betraktar inte kunskap som endast mänskligt konstruerad enligt en viss 
allmän logik utan en individuellt konstruerad kunskap i samspel med omgivande 
kultur, samhälle och andra människor. Med detta kan inte information bli till kunskap 
förrän den blir bearbetad av eleven med de känslor, synsätt och värderingar eleven har 
(Egidius, 2009).  
 
Projektarbete, arbetsförlagd utbildning och verksamhetsintegrerat lärande bygger på 
grundtankarna inom konstruktivismen. Läraren har i denna pedagogik mer en roll som 
coach eller handledare än som utbildare. Detta står i motsats till den pedagogiska 
objektivismen där läran är att läraren ska bli duktig på att beskriva, förklara och 
förevisa. Då ska eleverna vara uppmärksamma på läraren och göra likadant.  
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I läroplanen för de frivilliga skolformerna (SOU, 1994) står det att kunskap inte är ett 
entydigt begrepp. Kunskapen kommer också till utryck i olika former som förutsätter 
och samspelar med varandra. Inom grundskolan och gymnasieskolan benämns dessa 
former som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet och undervisningen får inte 
ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen. 
 
När informationen eleverna får i skolan, och de kan koppla samman denna med sina 
känslor och värderingar i till exempel projektarbetet så blir informationen till kunskap 
som eleven kan använda sig av. Då kan kunskapen användas som fakta eller för 
förståelse. Det kan också vara en färdighet eller förtrogenhet som kunskapen används 
till.   
 

Undervisning på ett yrkesförberedande program 
Hur ser utvecklingen ut inom gymnasieskolan inom ämnet lärande? Vad kan 
utvecklas för att nå ett bättre lärande i skolan och vilka metoder finns för lärande? Det 
finns många metoder för lärande och ett urval av metoder tas upp under denna rubrik. 

Utveckling av gymnasieskolan 
Med utgångspunkt i att utveckla gymnasieskolan, har regeringen lämnat en 
proposition till riksdagen där de kommit fram till olika sätt att förbättra 
gymnasieskolan. Ett sätt att nå bättre resultat i kärnämnena kan vara att 
undervisningen i kärnämneskurserna präglas av den utbildning som eleven går, s.k. 
infärgning. Vissa mål i kärnämnena kan med fördel uppnås genom samverkan med 
karaktärsämnet (Prop2003/04:140). Ett exempel på infärgning kan vara att i kursen 
för svenska A får eleverna skriva och berätta om vilka verktyg de använder vid ett 
särskilt arbetsmoment.   
 
Infärgning kan vara ett exempel på hur ämnen kan integreras för att bli mer 
meningsfulla. En viktig aspekt i all undervisning är dock lärarens attityd. Genom sina 
förhållningssätt har många kärnämneslärare förstärkt elevernas motvilja till teoretisk 
kunskap (Skolverket, 2000). Elever och lärare i de teoretiska ämnena har svårt att se 
varandras synsätt, till exempel vad som är värdefull kunskap och hur eleven ska 
tillägna sig den kunskapen. Skolverket har i sin rapport även sett exempel på lärare i 
de teoretiska ämnena som lyckats anpassa sitt förhållningssätt till elever på 
yrkesprogrammen. Eleverna har då uttalat sig om lärarna och ämnet i positiva 
ordalag. De elever som är inriktade på att fortsätta studera efter gymnasieskolan har 
ett större engagemang och intresse för de teoretiska ämnena, men attityden till de 
teoretiska ämnena är starkt nyttoinriktad och visar ett tydligt samband med elevernas 
målsättning efter gymnasieskolan. 
 
I rapporten uppger eleverna att de är för svagt motiverade för att själva söka 
kunskapen och ta eget initiativ samt arbeta mer självständigt. En elev säger: 

 
Det nya systemet är att eleverna ska lära sig själva, men det blir för 
slappt - eleverna vill att läraren skall lära dem (Skolverket, 2000, 
sid35). 
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Eleverna tycks uppskatta att lösa enklare uppgifter på egen hand och pricka av de 
olika moment de utfört med en känsla av att ha åstadkommit något. Det ger dem 
också en form av frihet där de kan välja i vilken takt och ordning de vill lösa 
uppgifterna. 
 

Yrkesinnehåll i teoretiska ämnen 
När kärnämnena ges ett yrkesinnehåll genom så kallad infärgning ges indirekt en 
relation till arbetslivet som eleverna lättare förstår. För att infärgningen ska fungera 
krävs det kunskap inom yrkesområdet och det är många lärare i de teoretiska ämnena 
som ej har tillräcklig kunskap i yrkesområdet. Ingrid Berglund (2009) har gjort en 
avhandling om byggprogrammets utbildning. Hon har kommit fram till att när 
kärnämnena fått ett yrkesinnehåll så legitimeras denna kunskap av eleverna men även 
av lärarna på yrkesprogrammet. Yrkeslärarens inställning till de teoretiska ämnena 
visar sig vara en viktig faktor till att i sin tur påverka elevernas attityd till teoretisk 
kunskap. 
 
Eleverna uppskattar när de kan lägga ner mer tid på en större uppgift när olika ämnen 
vävs samman och få tid för det och att uppgiften blir kvalitativt bättre än att, som 
eleverna i studien menar, lämna in flera arbeten i olika ämnen samtidigt. Berglund 
(2009) kommer också fram till att intresset för de teoretiska ämnena avtar när 
eleverna är ute på praktik och märker att betygen i de teoretiska ämnena inte behövs i 
kontakten med företaget de arbetar på. De lärare i kärnämnena som förespråkar 
infärgning möts av ett motstånd bland andra lärare i kärnämnen då de anser att 
ämnena förfuskas då de ges ett yrkesinnehåll. Men eleverna uppskattar infärgningen 
framför i de ämnena som är ”rent” teoretiska. Eleverna i undersökningen som inte 
haft infärgning i de teoretiska ämnena upplever att kurserna varit mer en repetition 
från högstadiet. Av Berglunds (2009) avhandling framkommer att infärgningen av 
yrkesinnehåll i kärnämnena initierar ett nytt slags teoretiskt innehåll, som främst 
syftar till att ge eleverna fortsatt kompetensutveckling inom det fortsatta yrkeslivet. 
På skolan där fallstudien genomförts har infärgningen i de kärnämnena tillkommit för 
att göra dessa ämnen mer intressanta för eleverna. Eleverna ska även arbeta med 
moderna, datorbaserade arbetsredskap för att disciplinera dem i arbetet, men även 
utforma arbetet på ett attraktivt sätt. Eleverna värderar innehållet i uppgifterna de gör 
högt och de kan genom infärgning lära sig andra aspekter av yrkeskunnande än de 
uppgifter de gör i byggproduktionen. Lärarna i de kärnämnena som ingått i studien 
uttrycker att det är roligare att undervisa eleverna om eleverna tycker att innehållet är 
intressant.  
 
Skriftanvändningen och datoriseringen inom byggbranschen ökar och skriftliga 
blanketter för olika kvalitetssäkringssystem och tidrapporter är vanligt 
förekommande. En viktig aspekt som jag tycker Berglunds studie kommit fram till är 
att om de teoretiska ämnena knyter an till yrkesinriktningen och om eleverna ges 
möjligheter till att utveckla skriftspråklig kompetens så är det viktiga faktorer som 
gynnar yrkeslärandet.    
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Läromedel och lärande 
Läromedel kan variera beroende på ämne och beroende på lärarens sätt att organisera 
sin undervisning. Andersson och Larsson (2007) har gjort en intervjustudie om 
gymnasieelevers uppfattningar om boken som läromedel i matematik.   
 
Läromedlet ska gå från ”basic” till avancerat. Boken ska förklara på ett tydligt sätt 
och kunskapen skall efterhand byggas på. Det viktigt hur miljön utformas ur ett 
pedagogiskt perspektiv- som t ex ljudnivå, gruppstorlek. Det ska finnas facit så man 
kan jobba hemma. Man ska känna som elev känna sig triggad att lösa nya uppgifter 
men också få bekräftelse på sitt kunnande. Eleven vill dessutom se nyttan av 
innehållet i undervisningen i framtiden. Muntliga prov är bra för då kommer det fram 
hur man tänker. Ett gammaldags språk kan reta eleverna. Grupparbeten ibland är bra 
för att tänka i andra banor. Boken får gärna vara färgad av programmet för att kunna 
anknyta till verkligheten för en större förståelse. Eleverna på industriprogrammet ville 
se nyttan med matematiken i sitt ämne. Författarna kommer fram till att ett bra 
läromedel hjälper till att följa elevens utveckling, föreslår hur lärandemiljö kan 
utvecklas, ger en identitet och är personlig, samt har en tilltalande utformning.  

Handledning 
En aspekt av undervisning är handledning. Inom vissa arbetsformer i utbildning är 
lärarens handledande roll central. Att handleda innebär att till skillnad mot 
förmedlande vägleda eleverna så de kan rikta uppmärksamhet på just det de är osäkra 
på eller okunniga om (Egidius, 2009). Det är inte alls säkert att handledaren har mer 
kunskap om ett område än eleverna. Handledaren har dock en kompetens i att stödja 
elevernas lärandeprocess. 
 
Många gånger på ett yrkesförberedande program blir läraren en handledare och här 
behöver kanske eleven ”bara” fokusera på den praktiska delen. I läroplanen för 
gymnasiet står det att den värld eleven möter i skolan skall förbereda för livet efter 
skolan och eleven ska ha ett godtagbart yrkeskunnande (SOU, 1994). Efter skolan får 
eleverna som lärlingar en handledare som hjälper dem med utförandet. 

IT 
Jag tar upp IT för att det blir en större och större del, inte bara i skolan utan i hemmen 
och på varenda arbetsplats finns det ny teknik som utvecklas hela tiden. För dagens 
ungdomar är det en helt naturlig del av deras liv. Hur kan då skolan ta till vara på 
denna teknik? 
 
Jedeskog (1998) har en positiv bild av datorns hjälp i klassrummet och redovisar i sin 
studie olika motiv för att använda IT i skolundervisningen. Bland annat har hon 
kommit fram till att elever uppskattar att arbeta framför datorn i sin egen takt och 
genom att elever samarbetar framför datorn ökar förmågan att tänka och formulera 
sig. De resonerar tillsammans och finner förslag på lösningar. Eleverna uppfattar 
datorn som outtröttlig och rättvis samtidigt som den är värderingsfri och skapar 
därmed en bra självkänsla. Att många arbetar självständigt framför datorn ger också 
mer tid för läraren att hjälpa eleverna. Hon påpekar att det är viktigt att läraren kan 
ändra och lägga till information för att datorn ska vara ett bra läromedel. Om läraren 
kan ändra i läromedlet blir informationen aktuell för det som läraren vill presentera. 
Med denna teknik så är det inte med automatik att det blir en bättre utbildning utan 
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det ställer stora krav på läraren att utveckla både sig själv, som utbildningsmaterialet 
som behöver vara aktuellt och intressant.  
 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna står det att eleven ska kunna orientera sig i 
en komplex verklighet med ett stort informationsflöde med en snabb förändringstakt 
(SOU, 1994). Detta gäller såväl samhällskunskap med nya ledare i olika länder, som 
hur regelverket för en byggnation ser ut. Vilket tätskikt och vilken våtrumsskiva skall 
användas i ett badrum? Detta kan eleven lära sig i årskurs ett men det är inte säkert att 
det är sann kunskap när eleven slutar årskurs tre. Med detta menar jag att gårdagens 
böcker inte alltid stämmer överens med verkligheten, utan eleven måste få använda ny 
teknik som möjliggör den förändringstakt som läroplanen påvisar.  

Portfolio 
I grundskolan arbetas det en del med portfolio men på gymnasiet är det inte lika 
vanligt förekommande enligt min erfarenhet. Portfolion kanske kan vara ett bra sätt 
för eleven att samla sina egna reflektioner som annars bara finns diffust i det egna 
medvetandet.   
  
Exempelvis har Ellmin (2003) skrivit om att lärare och elever under alla tider har 
samlat arbeten men att det inte är själva sparandet och samlandet i sig som utgör det 
nya och betydelsefulla. Det är förhållandet till det insamlade materialet som ger 
portfoliometoden dess styrka och det är reflektionen tillsammans med det insamlade 
materialet som är det betydande. Det är viktigt att ställa sig frågorna:  
Vilka framsteg gjorde jag? Hur tänkte jag? Vad var det som var svårt? Vad behöver 
jag öva mer på nästa gång? Vad tränade jag extra på? Vilka mål sattes upp och 
klarade jag mina mål eller inte? Elevens individuella utveckling är viktig och den ska 
inte ställas i relation till gruppen utan till undervisningsmålen och till eleven själv och 
inte i förhållande till gruppen.  Eleven måste fundera kring sin egen utveckling och 
värdera sina och andras alster så att man kan komma vidare och öva på det som man 
vill bli bättre i. Portfolion är en skapande process och det ska vara en dokumentation 
som bidrar till utveckling. 
 
Mina funderingar är om portfolion kan utgöra en arena för att tydliggöra sina 
strategier för lärande och för att se sitt eget lärande och med det kunna utveckla sin 
progression. Om barnen i förskolan ser sin utveckling när de målat teckningar och 
jämför sin utveckling senare så kan gymnasieeleverna också se sin utveckling när de 
till exempel murar en skorsten eller räknar matematik.  
 
 

Metod  
Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever upplever sitt lärande och hur de 
tillgodoser sig kunskap. I följande del kommer jag att presentera och motivera val av 
metod i förhållande till arbetets syfte.  

Hermeneutik- en tolkning 
Uppsatsens syfte, att lyfta fram olika kvaliteter i elevers uppfattningar om sitt lärande 
talar för att en kvalitativ analys med en hermeneutisk tradition är det lämpligaste 
valet. 
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Hermeneutik kännetecknas av innebörden i de frågor om ställs och arten av den 
kunskap som söks (Starrin, 1994). Jag kommer att intervjua fyra elever med 
kvalitativa, öppna frågor och ta reda på vilken eller vilka strategier de har för att 
tillägna sig kunskap. Då passar den hermeneutiska synen på undersökningen in där 
det är så mycket som påverkar eleverna från alla håll. Målet med den hermeneutiska 
forskningen är att förstå handlingar och företeelser var för sig eller i ett sammanhang. 
Arbetets ambition är att tolka elevernas tankar om sitt eget arbete. Med stöd av Kvale 
(1997) har jag därför knutit min uppsats till ett hermeneutiskt arbete. När man arbetar 
med intervjuforskning är hermeneutiken dubbelt relevant, först genom att kasta ljus 
över dialogen i intervjun sedan genom att klarlägga den process där intervjuerna 
tolkas. 
 
Inom hermeneutiken tolkas och förstås informanternas svar utan att försöka göra 
svaren generaliserbara. Intervjuer ses av många forskare som ett kvalitativt arbete och 
den huvudsakliga uppgiften i ett kvalitativt synsätt är att kunna tolka och förstå de 
resultat som kommer fram (Stukat, 2005). Meningen är inte att förutsäga eller förklara 
utan att försöka få fram en holistisk bild av elevens syn på sitt lärande. Med holistisk 
menas att uppfattningen av helheten är större än delarna. 
 
Det som är intressant i detta arbete är elevens uppfattning av ett fenomen, och då kan 
en kvalitativ ansats lyfta fram deras tankar. Med en kvantitativ metod blir det svårare 
att få reda på hur eleven egentligen känner. Det är möjligt att eleven inte är medveten 
själv innan intervjun om hur deras strategi för att lära sig ser ut (Kvale, 1997). Med 
hjälp av intervjufrågorna så kan informanterna utveckla sina svar under intervjuns 
gång. 

Intervjuform  
I mina intervjuer kommer jag att använda mig av en halvstrukturerad intervjuform, 
det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Med 
en halvstrukturerad intervjuform menas bland annat att lyssna på alla de 
meningshorisonter som ryms i den intervjuades uttalanden och det är av vikt och att 
uppmärksamma möjligheten att alltid kunna göra nya tolkningar inom den 
hermeneutiska spiralen (Kvale, 1997). Dessutom beaktas även de antaganden som 
ligger bakom intervjupersonens svar. Det kan också vara så att informanten upptäcker 
nya förhållanden under intervjun, ser på ett nytt sätt hur den lär sig saker och 
arbetssätt som inte varit medvetet innan. Det är viktigt att intervjufrågorna formuleras 
så att de bidrar till analyserbara svar inför ett kommande analys- och resultatarbete. 
En intervju kan ge mängder med svar men den måste kunna ge ett svar på arbetets 
frågeställningar.  
 
Ibland lämpar det sig att ställa ledande frågor för att se tillförlitligheten i 
intervjupersonens svar och för att verifiera intervjuarens tolkningar (Kvale, 1997). 
Det behöver inte heller vara frågornas art som kan vara ledande utan intervjuarens 
kroppshållning eller tonläge. Intervjuaren behöver inte undvika ledande frågor för att 
få en validitet, men när resultatet analyseras så behövs en medvetenhet kring 
frågeställningen.   
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Undersökningsgrupp 
I min undersökningsgrupp har jag valt elever jag undervisar men som jag inte enbart 
har huvudansvar för och detta för att inte de ska känna press på sig av något slag 
efteråt. Jag har valt elever på Byggprogrammet som har haft lektion som stämmer 
med mitt eget schema för att kunna intervjua dem utan att behöva ha en tidspress vid 
intervjuerna. Detta för att eleverna inte ska behöva känna att de känner sig stressade 
att hinna till något annat. Anledningen till att jag valt att intervjua elever som går på 
Byggprogrammet är samtidigt att de i dagsläget har bland de högsta 
intagningsbetygen från grundskolan utav många av de yrkesförberedande 
programmen   
 
Intagningspoängen hänger ihop med söktrycket på programmet och detta ändras över 
tid. Jag upplever att de elever som går på programmet nu är studiemotiverade och är 
intresserade av ämnena i skolan. Medelpoängen ligger nu på ca 185 och med elever 
med lägre intagningspoäng eller färre elever med ett förstahandsval så kan resultatet 
av undersökningen ändras.  

Generaliserbarhet 
Om informanterna väljs ut slumpmässigt så är det en större möjlighet att genomföra 
en generalisering (Kvale, 1997). Författaren anser att intervjupersoner oftast inte väljs 
slumpmässigt utan mer på grund av tillgänglighet och detta stämmer i detta arbete på 
så sätt att det är över 400 elever som går yrkesförberedande program på den aktuella 
skolan. Då jag valt elever på Byggprogrammet som har relativt höga intagningspoäng, 
så kanske andra svar hade kommit fram om informanterna slumpvis valts av de 400 
eleverna.  

Intervjufrågorna 
Syftet med studien var att undersöka hur elever på ett gymnasieprogram upplever att 
de tillägnar sig kunskap. Har de några medvetna strategier för detta. Studien ska också 
undersöka ifall eleverna upplever några likheter eller skillnader mellan teoretisk och 
praktiskt kunskap. Intervjuerna saknade några av de svar studien ville ha svar på så en 
kompletterande intervju genomfördes med eleverna. De båda intervjuunderlagen finns 
med som bilagor i arbetet. Den första frågan hade som mål att informanten så 
detaljerat som möjligt beskriva där han lärt sig något, det kunde vara i skolan eller på 
någon annan arena. Utifrån denna fråga utvecklades intervjuerna med hjälp av 
intervjuunderlaget beroende på hur de svarade på frågan.  

Genomförande 
Studien är baserad på intervjuer med fyra elever som går tredje året på gymnasiet. 
Alla fyra är pojkar och alla var myndiga vid intervjutillfället. Intervjutiden uppgick 
till nästan tjugo minuter för den intervju som tog minst tid till strax mer än fyrtio 
minuter för den intervju som tog längst tid. Intervjuerna spelades in på en mp3 spelare 
och skrevs ner på papper efteråt. Platsen för intervjuerna var ett rum i avskildhet från 
övriga klassen. Intervjuerna genomfördes på lektionstid, detta för att informanterna 
inte behövde känna sig stressade över att komma iväg. De kompletterande 
intervjuerna genomfördes emellan andra lektioner när informanterna kände att de 
hade tid. Dessa intervjuer genomfördes ungefär två veckor efter de första intervjuerna.  
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Tolkning av svaren 
När intervjuerna var gjorda så skrevs intervjusvaren ner i den ordning de var 
inspelade. I detta skede lästes hela intervjuerna igenom för att skaffa mig en 
helhetsbild och därefter analyserades fråga för fråga. Här sökte jag finna mönster och 
försökte kategorisera svaren för att få en överblick av intervjuerna. Vad hade 
informanterna svarat och vad hade de menat med svaren. Efter det jämförde jag vad 
de fyra informanterna sagt och skrev dem under rubriker som stämde med vad de 
sagt.  
Då jag har haft informanterna som elever under tre år och är intresserad av hur de 
känner för sitt lärande har jag diskuterat med eleverna efter intervjuerna. Jag har 
strävat att få med endast de svaren som framkommit under intervjuerna i studien även 
om eleverna efteråt kommit fram och pratat om hur de känner angående sitt lärande.  
 

Forskningsetik 
Informanterna skrivs i arbetet under fingerade namn. Detta förklarades för 
informanterna innan intervjuerna genomfördes. Informanterna informerades att det 
inspelade materialet i intervjuerna raderas så fort de skrivits av på papper. Deltagarna 
i undersökningen har själva fått bestämma över sin medverkan enligt samtyckeskravet 
och informationskravet (Stukat, 2005). Med samtyckekravet menas att deltagarna 
själv har rätt att bestämma över sin medverkan. Deltagarna har också rätt att avbryta 
sin medverkan under undersökningen gång. Informationskravet betyder att de 
medverkande informanterna ska informeras om studiens syfte och att deltagandet är 
frivilligt samt hur studiens resultat kommer att användas och redovisas.   
 
 
 

Resultat och analys 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet av de kvalitativa intervjuerna som gjorts på fyra 
gymnasieelever. De upplevelser eleverna har angående hur de tillägnar sig kunskap 
var viktigt att försöka förstå men även deras upplevelser om likheter och skillnader 
mellan teoretiska och praktiska ämnen. I detta kapitel redovisas inledningsvis 
elevernas upplevelser och erfarenheter. Efter varje fråga summeras deras 
uppfattningar hur lärande lärs in. En sammanfattning av resultatet samt en analys 
redovisas senare i kapitlet.  
 

Intervjuredovisning 
De intervjuer som gjorts har genomförts under februari och mars månad 2010. De 
fyra elever som intervjuats redovisas här under fingerade namn. Jan, Roger, Klas och 
Per är klasskamrater och är alla 18 år och går ett yrkesförberedande program på 
gymnasieskolan.    

Hur upplever eleverna att de lär sig 
 
Kan Du beskriva så detaljerat som möjligt där Du lärt dig något?  
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 När någon annan gör något och man kollar in hur han gör. Sen provar jag 
 själv. Han som gört måste eller får inte görat för detaljerat för man måste få 
 testa själv lite. Det är bra.(Jan) 
 

Jag övar och repeterar. Ja som när man varit med pappa när han kört traktor 
och sen har jag fått prova själv och när jag blev större körde jag själv. Ju mer 
ja kör desto bättre är jag.(Roger) 
 
Öva och repetera. Man lär sig av misstag mä. Som med gitarren, sitter och 
övar och lattjar. Kan även googla. Eller fråga om tips eller hjälp.(Klas) 
 
Ja, man lyssnar väl och försöker komma ihåg. Eller läsa ur en bok(Per)  
  

 
 
Jag vet att Jan är intresserad av fiske och fiskar mycket och frågar hur han har lärt sig 
det.  

Frågar kompisarna som också fiskar eller kanske någon vid sjön man träffar 
på. Eller letar på youtube. Det är jävligt bra. När jag fiskar karp så hugger 
dom inte alltid på kroken. De är jävligt smarta så dom smakar på betet och 
känner dom kroken så spottar dom. Det finns dyra juggar (svårt att höra) att 
köpa men på youtube hitta jag en film där man tar ett tjockt grässtrå och 
böjer så här( Jan ritar på ett papper) sen sitter betet här. Karpen känner inte 
kroken och hugger. Skitbra. Eller pinnen ja visa en annan gång, de va också 
från youtube. Det är lättare så då får man en bild av hur det funkar. Det går 
inte läsa i en bok så man fattar.  

 
Informanterna ser på hur andra gör och provar själva för att lära sig saker. Även 
misstag kan generera kunskap för att komma vidare. På Internet genom youtube och 
att googla saker kan informanterna få reda på vad de är ute efter. En informant ser hur 
pappan kör traktor och ser hur pappan utför en handling och sedan får han själv öva 
sig för att bli duktig. Att öva, både teoretiskt och praktiskt för att lära sig bli bättre på 
det som ska utvecklas är ett bra sätt enligt informanterna. Jan tycker att han inte ska få 
hela svaret med en gång utan vill prova och testa sig fram för att lära sig. 
 
 
Hur lär Du dig teoretisk kunskap? 

 
De är inte så viktigt. Å inte så nödvändigt. Det är ju bäst om läraren förklarar 
hur nåt funkar. Det är bättre än att försöka lära ur en bok och inte fatta. (Jan) 
 
Jag lyssnar helst och så kommer jag ihåg när läraren pratar. Om jag ska läsa 
så skummar jag texten och kanske stryker under det som jag känner verkar 
viktigt. (Roger) 
 
Lyssna vad som sägs. Läser och testar olika saker. Det är lättare att lära sig 
praktiskt, då får man se hur det funkar. Märker tydligare hur de funkar. (Klas) 
 

Hur informanterna lär sig teoretisk kunskap är gemensamt för flera av informanterna 
då de lyssnar när någon annan förklarar. Två utav informanterna vill kunna få ett 
konkret svar på uppgiften där de förstår hur det fungerar Här tycker Klas att det 
praktiska lärandet har en större relevans eftersom det är möjligt att se ser hur något 
fungerar. Roger har hittat en strategi för att plocka ut det han tycker är viktigast av det 
han ska lära sig.  
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Hur upplever du att du lär dig bäst på en teorilektion? 

 
Jag lyssnar, de brukar vara nog. Anteckna ä klart men de ska man orka göra 
och sen läsa och. (Jan) 
 
Lyssnar så mycket som möjligt är bäst. Är det mycket som ska kommas ihåg så 
kan jag skriva stödord. Allt hinner man ju inte. De räcker. Sen kollar jag på 
de och kommer ihåg vad som lärarn sagt. Är de ett stort prov får man göra 
det. Eller muntligt förhör men oftast lyssnar jag bara. De räcker. (Roger)  
 
Få en förklaring och sen jobba, fråga om det behövs. (Klas) 
 
Läraren pratar och jag lyssnar, måste vara intressant annars orkar man inte 
lyssna. (Per) 
 

Här är det två informanter som har en tydligare strategi för att optimera lärandet på 
teorilektionen där de antecknar vad som sägs och övar med hjälp av anteckningarna 
för ett bättre lärande. Per säger att lektionstillfället måste vara intressant för att kunna 
tillägna sig kunskapen som läraren vill förmedla. Klas vill kunna få en instruktion för 
arbetet och sedan arbeta utefter instruktionen.  
 
 
 

Vilka strategier har eleverna för lärande 
 
Vad är viktigast på en teorilektion för ett bra lärande? 

 
Det måste vara ganska lugnt och inte stökigt då blir alla stökiga. (Jan) 
 
 Att läraren förklarar så man förstår, att det går lagom fort. (Roger) 
 
Roligare om ämnet är kul givetvis. På samhällen som, jag är ju engagerad i 
SSU och åkt på partikongress i Stockholm. Då kan man ju lite, de ä kul när 
man kan lite. (Klas)  
 
Att det är tyst i klassen, och en intressant lärare. (Per) 
 
 
 

Två utav informanterna tycker att det är viktigast att de får jobba i en lugn och 
behaglig miljö där de inte blir störda av andra elever. Generellt så är det läraren som 
måste vara intressant och undervisa så att alla förstår och hålla undervisningen på ett 
plan där eleven känner att det är på rätt nivå. Klas berättar också om en 
meningsfullhet och vikten av att förstå innehållet i ett sammanhang. 
 
 
Förklara hur du repeterar hemma. 

 
Är i köket och läser tills det sitter. (Jan)  
 
Sitter hemma och läser och stryker under om det behövs, skummar texten. 
(Roger) 
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Gör inte så mycket läxor, läser väl igenom ett par gånger. (Klas) 
 
Läser några gånger, pappa kanske förhör mig om det är saker som ska 
kommas ihåg. (Per) 

 
Att repetera för att det ska sitta är något som är en gemensam uppfattning menas det 
inte finns så många mera medvetna strategier för att lära sig än att läsa och stryka 
under. En informant talar om att han får hjälp hemma om det behövs.   
 
 
 

Skillnader och likheter mellan teori och praktik 
 
Vad är det för skillnad på praktisk och teoretisk kunskap? 

 
Det är stort. Teori måste man läsa sig till. I böcker eller så. Praktiskt så gör 
man ju saker som blir något och då fattar man. (Jan) 
 
När man skapar något kanske en hylla eller man kanske kör bil är praktiskt. 
Teoretisk, läser eller lyssnar, framförallt i skolan. När vi har fotbollsträning 
och tränarn säger hur vi ska ställa upp vid anfall eller nåt. (Roger)  
 
Det är lättare att lära sig praktiskt, då får man se hur det funkar. Märker 
tydligare hur de funkar. (Klas) 
 
Teori är att läsa och praktik göra. (Per) 
 

Skillnaden mellan praktisk och teoretisk kunskap enligt de intervjuade eleverna är att 
teoretisk kunskap är att läsa och praktisk kunskap är något som görs rent handgripligt. 
Det kan även vara en muntlig instruktion, som eleverna upplever som teori, för hur 
något kan göras praktiskt, som en fotbollsträning. Här kommer det konkreta tillbaks 
från en tidigare fråga, hur något funkar. Vid praktisk kunskap upplever informanterna 
att det är lättare att förstå vilken relevans kunskapen har i inlärningsskedet.  
 
 
Vad finns det för likheter då? 

 
Jag kan ju läsa en instruktion på nåt och sen görat. Som pappen. (Jan) 
 
Kanske när tränarn ritar på ett papper eller tavla när han förklara hur vi ska 
ställa upp. Det är ju svårt att säga vad är teoretiskt och vad är praktiskt. De 
är ju liksom praktiskt. (Roger)  
 
Ibland är det samma sak. Ibland inte. (Klas) 
 
  

När informanterna ska förklara om likheterna mellan den praktiska och den teoretiska 
kunskapen så hittar de gemensamma nämnare mellan det praktiska och teoretiska. Nu 
är de inte lika säkra på vad som är teoretisk kunskap kontra praktisk kunskap. Jan 
tillexempel säger att läsa en instruktion och sen utföra den är en likhet mellan dessa 
kunskapsområden. 
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Hur kan teoretisk kunskap bli praktisk och på vilket sätt? 

 
När jag läst instruktionen på pappen å sen skarvar som det står då blir de 
praktiskt. (Jan) 
 
På körskolan läser man hemma och på Centrala(trafikskola för körkort), där 
är de ju vägmärken och regler för hur man ska köra å så. Så har jag kört 
hemma med pappa och centrala och då kan man ju skyltarna och de. Då blir 
de så. Så med ritningar hos Thomas(chef på praktikföretag) när man byggt så 
blir de ju som ritningen. Förhoppningsvis. De blir praktiskt ju. (Roger) 
 
Nåt man läser och sen gör typ. (Klas) 
 
 
  

Instruktioner och ritningar är teoretisk kunskap som blir praktisk när den kunskapen 
överförs till ett utförande.   
 
 
 
Kan praktisk kunskap kan bli teoretisk och hur? 

 
Nu när vi gjorde projektarbetet så räkna jag och farsan ut hur vi skulle göra. Vi hade 
tänkt att taket skulle vara ett sadeltak men det gick inte för fönstret. Då fick det bli som 
det är nu. Så skulle ju den stora frysen i källaren ut kanske så vi gjorde väggen. Sen 
lura vi ut att plocka bort väggen, ja du vet. Morsan baka ju så vi satt i köket å 
bestämde. Sen räkna vi ut vad som gick åt. Då börja vi gräva men jag fick inte gräva 
för farsan för de va så mycket kablar där. Sen gjöt vi. När allt var färdigt och vi målat, 
farsan måla sista sidan när jag körde på bilskolan. Då fick ju jag sätta mig och skriva 
allt.  (Jan) 
 
När den som gjort ritningen måste ju den vara som de ska bli. Då har han ju ett riktigt 
bygge som han vet hur det ska va innan. Annars funkar det inte. Eller kanske går det 
ändå. Nä lite koll måste de va. Eller. Dom … ää.  De hänger i alla fall ihop och man 
vet inte vilket som är vilket. (Roger) 
 
När vi gjort projektarbetet, så byggde vi ju och sen skrev allt på datorn. Då visa vi det 
vi gjort för tvåorna bara på papper. (Klas)  
 
     

Här har två informanter upplevt att projektarbetet är ett exempel på hur den praktiska 
kunskapen blivit teoretisk. När de fört loggbok över arbetet och sammanställt det 
praktiska arbetet i ett projektarbete som sedan ska presenteras för någon annan. En 
elev berättar om att när en ritning blir till så måste konstruktören eller arkitekten som 
gör ritningen ha en förståelse för hur det kommer att se ut när denna ritar sin ritning.  
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Synen på målen runt gymnasieskolan 
 
Vad är ditt mål efter gymnasiet? 

 
Bli snickare om de går eller i alla fall inom bygg. Kanske fastighetsskötare 
eller i alla fall inom bygg. (Jan) 
 
Att få ett jobb så man kan tjäna lite pengar. Att vara lycklig är viktigt också. 
Och de ska vara roligt att leva. (Roger) 
 
Jobba, kanske med bygg om det går eller musik det vore kul. Sen politik 
kanske, det vore och kul. Kanske i riksdagen eller, eller bara kommunen. 
(Klas)  
 
Jobba… kanske bartender eller nåt. (Per) 
 

Alla informanternas mål är att arbeta efter gymnasieskolan. Bara en är tydlig med att 
arbetet ska vara inom just det område de valt på gymnasiet. Per är inne på att jobbet 
inte kommer vara inom valt utbildningsområde. För Roger är det viktigt att vara 
lycklig och tycker att det ska vara roligt att leva, det påtalar ingen av de andra 
informanterna.  
 
 
Vad är målet med gymnasiet? 

 
Att få ett G i betyg. De måste gå. (Jan) 
 
Det är väl grunden för att kunna få ett jobb. Ja, kanske inte att skolan ordnar 
ett jobb utan att man får en utbildning. Går man inte gymnasiet så vill ingen 
anställa en. Lättare att söka jobb. (Roger)  
 
Att ha en utbildning ett yrke som är bra. Lättare att söka jobb med mer 
kunskap så man blir utbildad. (Klas) 
 
Gå klart. (Per) 
 
 

Målet med gymnasiet för dessa fyra informanter är att gå färdigt gymnasiet och två 
informanter upplever att gymnasiet ska ge dem större förutsättningar för att arbete 
efter gymnasiet. Klas påpekar att det är kunskapen som gör honom mer attraktiv. 

 
 
Är det några skillnader på målen i kärnämnen och karaktärsämnena? 

 
Alla i teorin är samma. På bygg gör vi ju något konkret så ja. Ungefär som 
samhäll allihop. Inget är karäktiserat. (Jan) 
 
Kärnämnena är mer allmänbildning som är bra att ha, men bygg är ju 
viktigast. Målen är lättare att veta vad som krävs. Där är allt lika för alla 
oavsett vad man kan eller olika program. (Roger)  
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I kärnämnen är det noga att alla gör allt. Vissa ämnen är inte viktiga. Vissa 
grejer är lite onödigt. Varför ska vi kunna 50 fåglar och kunna 50 växter det 
fattar ja inte va ja ska med det. (Klas) 
 
Nä vet inte. (Per)  
 

Relevansen är något som kommit fram av intervjuerna där informanterna tycker det 
ämne de valt inför gymnasiet är viktigast att lära. Jan säger att inget är ”karäktiserat” 
vilket som skulle kunna jämföras med infärgning mellan karaktär- och kärnämnen. 
Roger menar att det är lättare att veta vad som krävs av honom i kärnämnena än det är 
i karaktärsämnet. En synpunkt flera har är att i kärnämnena förväntas alla göra samma 
saker oavsett vilket program de går så alla får samma utbildning. Kärnämnena är mer 
en allmänbildning säger Roger.    
 
 
Vilka är likheterna då? 

Proven är ganska lika. (Jan)  
 
Vet inte, kanske ganska lika. (Per) 
 
 

Likheterna mellan kärn- och karaktärsämnet har de svårare att redogöra för. Proven är 
ganska lika. 

 
 
Vad är lärarens mål? 

 
Det är väl att jag ska lära mig nåt. (Jan)  
 
Det är väl att lära ut så man fattar. (Roger)  
 
På yrket är det ganska lika, de är å få ett yrke. På naturkunskapen är det 
saker som är farliga i naturen. Man skulle göra mer till bygg. (Jag frågar om 
han menar infärgning) Ja, i idrotten att inte bara spela fotboll, prata om vad 
som är farligt mot kroppen. Som radon och asbest hur det verkar. Har vi ju 
haft men på idrotten och kroppen. Även knäna och ryggen och armar och 
axlar och sånt. Vi bara prata om det lite. (Klas) 
 
(För karaktärsämneslärare)De e la att vi ska jobba efter typ. Ja eller bli 
färdiga å så.  (För kärnämneslärare) Ja, de e la att göra prov å så för alla 
(Per) 
 

Målen som läraren har enligt informanterna är att lära ut så de kan arbeta efter skolan. 
Per säger att målet för kärnämneslärarna är att göra prov för alla elever. Klas säger att 
han vill att kärnämneslärarna ska tala om mer vad som är farligt för kroppen och 
naturen.  
 

Sammanfattning och tolkning  
 
I detta avsnitt gör jag en tolkning av elevernas utsagor utifrån studiens syfte.  Syftet är 
att undersöka hur elever i ett av gymnasieskolans yrkesförberedande program 
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upplever att de tillägnar sig kunskap samt hur de uppfattar likheter och skillnader 
mellan praktiskt och teoretiskt lärande. Frågeställningarna handlar om eleverna är 
medvetna om sina strategier för att tillägna sig kunskap och hur de relaterar sina mål 
med gymnasieskolans mål.  
 
Hur upplever elever att de lär sig 

Teoretiskt lärande sker genom att lyssna och eventuellt anteckna. Det kan även ske 
genom en instruktion som talar om vad som ska göras och hur en uppgift ska utföras. 
Eleven vill helst förstå vilken relevans en uppgift har. Eleven vill ha ett konkret svar 
på motivet till en uppgift.   
Det praktiska lärandet sker genom att eleven ser hur någon annan utför en uppgift och 
sen utför de samma sak. Eleven vill gärna prova lite själv, vilket innebär att 
instruktionen inte behöver vara allt för utförlig. En elev säger att han vill skapa sig en 
bild av hur han ska göra.  
 
Tolkning   

Elevens beskrivning av hur de lär sig teoretisk och praktisk kunskap handlar om 
kunskapens karaktär. Teoretisk kunskap handlar om tanken eller idén och kan 
överföras via muntlig kommunikation. Den praktiska kunskapen är något konkret som 
utförs med ett tydligt resultat. Eleven ska finna sina egna hjälpmedel och lösa sina 
egna uppgifter med hjälp av handledaren (Egidius, 2009). På detta sätt vill eleverna 
lära sig, åtminstone den praktiska kunskapen men även till viss del när de lär sig 
teoretisk kunskap. Att kunna utforska och känna lust till lärande genom att lotsas fram 
med hjälp av handledaren när eleven stöter på problem. Själv upplever jag att när jag 
som handledare och lärare kan lotsa fram eleverna så att de just känner glädje över att 
lära sig saker, då upplever jag att de har en kunskapsinlärning där de bara insuper den 
kunskap som erbjuds. Den kunskapen kan vara från deras egna slutsatser eller från 
något de upplevt själva. I läroplanen för de frivilliga skolformerna står det att skolans 
huvuduppgift är att skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och 
utveckla kunskaper (SOU, 1994). Lärare ska skapa förutsättningar för att eleverna vill 
se och sedan göra för att lära. Det kan vara genom att vara handledare och låta 
eleverna lära sig genom att göra. Och genom att lära eleverna att reflektera över vad 
de gör (Egidius, 2009). Min tolkning är att eleverna ser att praktisk (handling) och 
teoretisk kunskap (tanke) hänger ihop och eleverna ser dessa aspekter på kunskap som 
komplementära. 
 
Vilka strategier har eleverna för sitt lärande 

En strategi för sitt lärande är att stryka under det som upplevs som viktigt i läroboken 
samt att skriva stödord samtidigt som läraren pratar för att senare repetera med hjälp 
av stödorden. Även att repetera genom att läsa igenom texten ett par gånger är en 
strategi. Vid praktiskt lärande så avvaktar eleverna och ser hur någon annan utför ett 
hantverk och sedan försöker själv samtidigt som eleven gärna vill prova sig fram till 
ett resultat. Ett lugnt klassrum där eleverna kan arbeta i lugn och ro är en medvetenhet 
om hur lärandet sker men kanske inte räknas som en strategi för lärande, men kändes 
här som en viktig synpunkt från eleverna. Eleverna ser skolan som något seriöst och 
de vill ta till vara på tiden på ett meningsfyllt sätt. Om det är lugn och ro på 
lektionerna kan eleven få stöd från sin lärare på ett sätt som känns rätt av eleven. 
Generellt så är det läraren som måste vara intressant och undervisa så att alla förstår 
och hålla undervisningen på ett plan där eleven känner att det är på rätt nivå. En 
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strategi är att hitta en relevans för det som läras. En elev har betyget och 
allmänbildningen som skapar en relevans för ämnet menas en annan elev hittade det 
sambandet i sina fritidsaktiviteter. Betyget har för denna elev en relevans att läsa mer 
då ett högre betyg är ett mål att sträva mot.  
 

Analys  

De strategier eleverna har eller rättare sagt är medvetna om är att stryka under i boken 
eller att skriva stödord när läraren pratar. Är medvetna om, då menar jag liksom 
Arfwedsson (1998) att eleverna sällan är medvetna om vilka strategier de använder 
för att lära sig. De generella strategierna har de lärt sig redan tidigt i grundskolan men 
det har inte varit något som eleverna har fått vidare utbildning i när det gäller mer 
specifika strategier. Om informanterna hade blivit intervjuade tre månader senare med 
frågor om hur de lär sig så kan tydligare strategier för lärandet ha funnits bland 
svaren. Detta är en form av kunskap som är svår att förklara för, hur man gör. 
Arfwedsson (1998) skriver att eleverna kan mycket väl ha en fungerande, omedveten 
strategi för hur de lär sig utan de kan peka på hur de gör.  
 
 
Skillnader och likheter mellan teori och praktik 

När eleverna ska förklara skillnader mellan teoretisk- och praktisk kunskap så finns 
det flera skillnader som att den teoretiska kunskapen läser man sig till och den 
praktiska kunskapen måste utföras för att bli en kunskap. Sedan när likheterna ska 
förklaras så tycker de att det är svårare att avgöra vad som är teoretisk eller praktisk 
kunskap. Istället för att tala om likheter beskriver eleverna olika former av samma 
kunskap; den teoretiska och den praktiska. 
 
Analys 

Enligt den hermeneutiska spiralen så utvecklas intervjusvaren under intervjuns gång. 
När eleverna förklarar skillnaderna mellan teoretisk kunskap och praktiska kunskap 
finner de många och ganska stora skillnader. Teoretisk kunskap får de genom att läsa 
och praktisk kunskap genom att göra saker. När de ska förklara likheterna så har de 
svårare att avgöra vad som är praktisk kunskap eller teoretisk kunskap. Nu hänger 
dessa kunskapskategorier ihop och det är svårt att urskilja gränsen eller vad som är 
vad. Här har de funderat och utvecklat sina tankar i frågan. På en fråga hur praktisk 
kunskap kan bli teoretisk och vice versa så menar eleverna att förståelsen för det 
färdiga arbetet både måste finnas på det praktiska planet och på det teoretiska planet. 
När det är fotbollsmatch så förklaras det på samlingen innan hur laget ska ställa upp 
och spela och sedan utför laget det när det väl blir match. Det kan vara så att under 
matchens gång så behövs det ändra på uppställningen för att det ska utvecklas till ett 
bättre spel.   
 
 
Målen med gymnasiala studier 

Målet som eleverna har med de gymnasiala studierna är att de ska utföra ett arbete 
efter skolan och tjäna pengar. Detta är även målet som lärarna och målet med den 
inriktning de valt upplever eleverna. Målet med kärnämnena är att få en 
allmänbildning för framtiden.  
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Analys 

Jag upplever som lärare att desto högre betyg eleven har desto mer intresserad är 
eleven av vad som krävs för att få ett visst betyg i kursen. De elever som har höga 
betyg, de känner till vilka mål som finns för kursen och vilka kriterier som krävs för 
ett G, VG eller ett MVG. De elever som generellt sätt har lägre betyg följer mer den 
dolda läroplanen som Egidius (2009) förklarar om. ”Det är bättre att svara än att fråga 
och det är bättre att tiga än ha fel”. Istället för att hitta egna problemlösningar så är det 
bättre att följa de anvisningar som finns för att utföra en uppgift. Eleverna har tydliga 
mål att de behöver gymnasieutbildningen för att senare kunna jobba. Målet efter 
skolan är inte styrt av vare sig den dolda läroplanen eller vilket betyg de kommer att 
få så här kan de tänka mera fritt upplever jag. Här kan de drömma på och fundera, de 
kan bli bartender eller politiker, de kan bli snickare eller bara vara lycklig och ha 
roligt. Efter skolan när en lärlingsplats är i sikte är det mest betydelsefulla att visa att 
man kan och vill jobba. Däremot är inte skolbetygen så betydelsefulla för en 
anställning enligt elevens uppfattning (Berglund, 2009).  
 
  
Infärgning 
En sak som kommit fram under intervjuerna är meningsfullheten. Känner eleven att 
det finns en nytta med undervisningen så tas den på ett större allvar, tillexempel Klas 
som inte bara ville spela fotboll på idrottslektionen utan lära sig hur kroppen påverkas 
av olika faktorer i hans senare yrkesliv. Jan tycker naturkunskapen är intressant för 
det ingår i hans verklighet på fritiden. Klas tycker samhällskunskapen är intressant då 
han sysslar med politik på sin fritid.  
När det är lika för alla i kärnämnena då menar både Jan, Roger och Klas att det inte 
spelar någon roll vilket program de går på utan målen i de teoretiska ämnena är 
samma för elever på elprogrammet eller naturprogrammet.  Eleven vill ha ett 
sammanhang till det lär sig och det sammanhanget kan vara privat eller vara relevant 
till det yrke eleven är intresserad av.     
 
Analys 
För att nå bättre resultat i skolan så kan ökad infärgning vara ett medel för att eleverna 
ska få bättre förståelse i de teoretiska ämnena (Prop, 2003/04:140).  I en rapport från 
Skolverket visar det sig att har lärare och elever har olika synsätt på vad som är 
värdefull kunskap och när lärare har lyckats anpassa sitt förhållningssätt till eleverna 
har det gett positiva resultat (Skolverket, 2000a).  
Precis som Jan och Klas tar den undervisning de känner att de har nytta utav, den tar 
de på ett större allvar. Om eleverna på matematiklektionerna förstår vikten av att 
kunna räkna ut volymen i en cylinder så kommer de säkerligen ihåg hur de ska räkna 
ut hur mycket betong de ska beställa när de ska gjuta en rund pelare. Det är ju retligt 
om betongen inte räcker.  
Att målen är precis lika i de teoretiska ämnena säger en informant, men i kursmålen 
för ex Naturkunskap A står det att eleven ska kunna beskriva miljöproblem utifrån 
studieinriktning och diskutera möjligheten att påverka utvecklingen (SKOLFS:, 
2000:9). I Svenska A ska eleven i tal och skrift förmedla kunskaper inom den valda 
studieinriktningen och tillgodogöra sig det väsentliga i text som är relevant för den 
valda studieinriktningen (SKOLFS:, 2000:2). När det är lika för alla betyder det för 
eleverna att deras lärare inte uppmärksammat i vilken situation de faktiskt håller på 
med sitt huvudlärande. 
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Resultatdiskussion 
 
Innan denna undersökning har jag funderat en del på vilket sätt undervisning bör ske. 
Jag har velat ha ett svar på den frågan och genom att verkligen höra vad eleverna 
tycker så känner jag att jag fått flera nya insikter om vad elever uppfattar som viktigt 
när de lär sig något. 
 

Elever behöver meningsskapande både i praktiska och  teoretiska 
ämnen 
Tillbaks till år 1896 då John Dewey grundade en försöksskola som han ville ge svar 
på frågor som, hur undervisningen kunde kopplas samman med elevens 
erfarenhetsvärld och hur undervisningen ska ge en äkta betydelse. I Kroksmark 
(2003) sammanfattas dessa frågor som lever kvar i dagens läroplan för 
gymnasieskolan som går under namnet Lpf94. I Lpf94 som är den övergripande 
planen för hur lärandet för elever ska ske på, står det att undervisningen ska anpassas 
till varje elevs förutsättningar och behov (SOU, 1994). Undervisningen ska hjälpa 
fram eleverna till ansvarskännande människor som tar ansvar för och utvecklar 
samhället. För att utveckla samhället så måste det göras där personen befinner sig från 
sin erfarenhetsvärld. Klas berättar om sitt engagemang i ett politiskt ungdomsparti 
och därigenom upplever han samhällskunskapen som intressant och skapar ett 
självförtroende som säkert hjälper till i andra ämnen också. Här ger utbildningen en 
äkta betydelse för denna elev, medan Jan tycker att det inte är så viktigt eller 
nödvändigt med denna kunskap. 
 
Skillnaderna i Jan och Klas syn på samhällskunskapens kunskapsinlärning skiljer sig 
markant då den ena parten tycker det är intressant och roligt menas den andra tycker 
den kunskapen är ointressant och meningslös. Roger upplever samma kunskap som 
att det är allmänbildande kunskap som är okej men inte mer. I Kroksmarks (2003) bok 
tolkas John Amos Comenius som verkade i början på 1600-talet där Comenius delar 
in eleverna i olika kategorier som skolan och didaktiken behöver anpassas till. De 
finns de elever som är vetgiriga och bara insuper kunskapen som erbjuds samtidigt 
som det finns elever som är trotsiga och oböjliga bland andra kategorier. Här kan 
Klas, Jan, Roger och Per delas in i olika kategorier och kräva anpassad 
undervisningen efter detta. I ett annat ämne kan dessa elever vara i en annan kategori 
beroende på deras erfarenhetsvärld. Per är i detta avseende en elev som inte tycker så 
mycket förutom att läraren måste vara intressant. Åter tillbaks till elevens 
erfarenhetsvärld och att ge eleven en äkta betydelse för det som det ska utbildas i. Ett 
dilemma där skolan utbildar efter fastställda mål och där alla elever är så olika med en 
förutbestämd storlek på klassen. Målet från skolan och lärarna som är verksamma i 
skolan är givetvis att utbildningen ska bli så bra som det bara går. Att kunna hämta 
uppgifter från elevernas erfarenhetsvärld är komplext då skillnaderna på i detta fall, 
Klas och Jan är stort men samtidigt en del av läraryrket som gör det intressant.  
 
På yrkesprogrammen finns det mycket teoretiska inslag i de flesta kurserna. När den 
teoretiska kunskapen omsätts i praktiken får eleven en relevans för den kunskapen 
och de förstår helheten. Vilken roll byggandet har i samhället och vilka ekologiska 
effekter en byggnation har finns som mål i en av kurserna på byggprogrammet 
(SKOLFS:, 2000:22). När eleven varit ute på praktik på ett byggföretag och sett med 
egna ögon hur mycket fyllnadsmateriel det går åt till att bygga en väg får de en bild av 
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hur de ekologiska effekterna påverkar både i transporter och i själva uttaget i marken. 
Den bilden är svårare att få genom att sitta i en teorisal.   
 
 

Läroplanens roll  
Historiskt där bara pojkar som hade ”rätt” föräldrar fick en utbildning inom skolan 
gjorde Comenius ett stort arbete för att alla barn oavsett kön eller föräldrar hade rätt 
till en utbildning (Kroksmark, 2003). Med detta arbete ville Comenius få till stånd en 
utveckling inom samhället och skolan var en viktig bit av det. I dagens läroplaner vill 
regeringen utveckla dagens elever till ansvarstagande människor också detta med 
målet att hela samhället ska utvecklas. Det övergripande målet med utbildningen skall 
utformas i grundläggande demokratiska värderingar och alla som verkar inom skolan 
ska främja aktningen för varje människas egenvärde samt respektera vår 
gemensamma miljö (SOU, 1994). 
 I skolan i Sverige i dag har alla barn rätt att gå i skolan, till och med en skyldighet 
inom grundskolan, vilket gör att några får lära sig saker de kanske inte själva tycker är 
viktigt. På gymnasieskolan har individuella val gjort att eleverna i högre utsträckning 
kan välja det de känner är relevant och intressant. Detta gör att Per, Klas, Roger och 
Jan efter det att de valt inriktning till gymnasiet kan välja individuella val inom de 
områden de tycker känns viktiga för dem.  
Vad har då detta att göra med hur elever lär sig kunskap undrar Du.  
Beroende på i vilket skede i livet eleverna befinner sig i så kan intresset för ett visst 
ämne ändras. Tillexempel när eleverna läser om hur regeringen är uppbyggd så kan de 
elever som fyllt arton år och kommit på att de kan påverka om de kommer att rösta i 
riksdagsvalet få en större relevans för ämnet de läser. Med samma elever och ett annat 
ämne som naturkunskap där Jan har ett stort intresse av jakt och fiske och upplever 
detta ämne intressant så tycker han att det inte känns viktigt att veta hur många 
folkomröstningar vi har haft i Sverige. Klas upplever en frustration att behöva kunna 
50 fåglar och 50 växter men vet vilka år dessa folkomröstningar ägt rum och vilket 
utfall det blev. Roger däremot ser båda dessa ämnen som allmänbildande kurser och 
skapar sig ett intresse genom det och får en relevans för ämnet.  
I läroplanen står det att eleven ska ta ansvar för sina studieresultat och att skolan 
klargör utbildningens mål och skapar förutsättningar för lärande (SOU, 1994). Detta 
gör att pedagoger och elever har ett gemensamt ansvar i att skapa en relevansstruktur 
för hur elever lär sig kunskap.  
Läroplanen säger att den värld eleven möter i skolan ska förbereda för livet efter 
skolan (SOU, 1994). Informanterna har uppgett att de söker information hur de ska 
lösa en uppgift genom att söka på Internet antingen genom Youtube där många delar 
med sig av sina kunskaper, eller genom att googla. Genom att googla, som har blivit 
ett begrepp, det finns andra sökmotorer också, men det är sättet att leta information på 
Internet som är vanligt förekommande. Undrar eleven något så är det bara söka den 
information som önskas, det kan vara gitarrlektioner eller för att få reda på när någon 
kung dött. Denna teknik är för dagens elever i skolan något helt naturligt och det kan 
vara ett sätt att kunna resonera sig fram till saker ihop eller att få arbeta i sin egen takt 
(Jedeskog, 1998). Tekniken är också en värderingsfri, outtröttlig och rättvis lärare 
som ett komplement till läroböcker och lärare. Tekniken som hos många numera är en 
stor del av livet måste också utvecklas i skolan.   
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Det borde alltså kunna finnas större möjligheter för de teoretiska ämnena att mer 
knyta an till de praktiska ämnenas verklighet för att skapa en större meningsfullhet för 
dessa elever. 
 
I en rapport från Skolverket så uppger eleverna att de är för svagt motiverade för att 
själva söka kunskap och ta egna initiativ för att arbeta självständigt (Skolverket, 
2000a). Det Jan är intresserad av det tar han reda på säger han, alltså är kärnan i 
ämnet att skapa ett intresse hos eleven. Den dolda läroplanen där Egidius (2003) 
menar att eleverna inte tar ett steg framåt i utvecklingen utan hellre tar ett avvaktande 
steg för att inte svara fel eller göra fel, påverkar också utvecklingen.  
Det faktum att människan går den enklaste vägen gör att det är svårt att få ut 100% av 
undervisningen i de 13 år som skolan pågår.  
Det kanske låter lite pessimistiskt men ingen orkar köra full fart hela tiden. Klas gillar 
samhällskunskapen men inte Jan, och Jan finner naturkunskapen intressant men Klas 
hittar inget från sin erfarenhetsvärld där han känner sig ha nytta utav det.  
 

”Reflection in action” 
Elever ska lära sig skriva genom att skriva och de ska lära sig resonera genom att 
resonera och de ska lära sig tala genom att tala likväl som en hantverkare lär sig måla 
genom att måla (Unesco, 1993). Praktisk kunskap har eleverna många tydliga 
exempel på. Informanterna i denna studie upplever att de lär sig bäst genom att se 
någon lösa en uppgift och sedan prova själva. Det kunde vara att se sin pappa köra 
traktor och sedan köra själv som Roger berättar eller Jan som ser hur andra gör som 
fiskar och hämta tips för egen utveckling hos dem. Eleven ska få hjälp att finna sina 
egna hjälpmedel och att bli lärd hur han löser sina uppgifter utav läraren (Egidius, 
2009). Som yrkesutövare behöver man utveckla ett fungerande praktikerkunnande 
(knowing-in-practice) som fungerar för denna när de ställs inför olika uppgifter. 
Eleven måste kunna reflektera sig fram till hur en uppgift ska lösas. När eleverna 
beskriver hur de arbetat med sitt projektarbete har de fått fundera och ta reda på hur 
uppgiften ska lösas. Nu får eleverna planera hur de ska gå tillväga och använda sig av 
de kunskaper de hittills lärt sig, både teoretiskt och praktiskt. När eleverna arbetar 
praktiskt behöver de använda sig av sin förmåga till reflection-in-action för att dra 
mer eller mindre omedvetna slutsatser vad som händer i en oftast unik situation 
(Egidius, 2009). Med detta arbetssätt dyker det upp nya tankar och idéer hur uppgiften 
går att lösa och det finns oftast olika sätt att lösa en uppgift. Jan berättar att 
handledaren eller läraren inte får visa för mycket utan han vill testa och försöka själv 
för att komma på en bra lösning. Detta arbetssätt hänförs i de skrifter jag läst bara till 
den handgripliga kunskapen där det är ett hantverk som utförs. Jag är övertygad om 
att denna kunskap eller reflektion över handlingar gäller oavsett kunskapsområde. När 
eleverna ska lära sig 50 olika fåglar så behöver de skapa sig ett system för att lära sig 
dem inför provet. För att senare kunna lära sig 50 olika växter utvecklas ett 
reflekterande över hur de lär sig och det kan vara mer eller mindre medvetet.   

Strategier för kunskap 
I sitt teoretiska lärande har eleverna knappt några konkreta exempel på hur de lär sig 
kunskap. När eleverna ska utveckla ett lärande är strategierna sällan kända för 
eleverna (Arfwedsson, 1998). Författaren menar att det finns olika typer av strategier. 
Först de specifika strategierna och det tolkar jag som till exempel Roger där han 
lyssnar på läraren och antecknar stödord för det han tycker verkar viktigast, sedan 
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kollar han på sina stödord för att repetera. Det är en tydlig och strukturerad taktik för 
att medvetet komma ihåg.  
Nästa strategi är en mer generell strategi och det kan vara ramsor för att komma ihåg 
glosor eller ljud. Dessa strategier är oftast ej kända för eleven och vid frågan till 
informanterna om vad de har för strategier för sitt lärande så är de inte så medvetna 
om dessa. De uppger att de läser och stryker under och sen repeterar det som de 
strukit under eller antecknat. Informanterna upplever att de får sitta i lugn och ro är en 
viktig bit för att kunna koncentrera sig och arbeta med det de ska göra.  Strategier för 
att lära sig är för den oinvigde något svårt att sätta fingret på hur och på vilket sätt 
lärandet sker. Är dessa strategier en tyst kunskap som man inte kan förklara för hur 
man gör utan de bara blir. Det är ganska anmärkningsvärt att eleverna efter över ett 
decenniums skolgång inte har en större medvetenhet över sin studieteknik i de 
teoretiska ämnena. I de praktiska ämnena har de sett hur föräldrar, studiekamrater och 
lärare utföra en sak och sedan härmar de och provar sig fram till hur de själva gör och 
utvärderar arbetssättet. Om än omedvetet men med syfte att utvecklas, menas 
färdigheten i att analysera en text eller komma ihåg blommor så utvärderas med 
största sannolikheten inte den egna studietekniken.  Denna tysta kunskap som nu 
också behöver tydliggöras för eleven för att kunna utvecklas ytterligare på de mer 
teoretiska lektionerna. 
 
Sättet att arbeta i skolan samt hur läromedlen ser ut kan vara en hjälp för eleverna att 
utveckla strategierna för lärande. En del läromedel i skolan är enbart för ytinlärning 
men det kommer nya utvecklade läromedel samt nya arbetssätt som är till för att 
trigga eleven att förstå processen i sitt lärande.  
 
I elevernas praktiska lärande har eleverna tydligare strategier för hur de tar till sig 
kunskapen. Klas berättar om när han lärde sig spela gitarr och då letade han på 
Internet och hittade olika instruktioner på övningar. Jan berättar om hur han lärt sig 
fisketekniker med hjälp av instruktioner och Roger har lärt sig genom att följa med 
och titta hur hans pappa kör traktor för att sedan själv öva för att bli bättre.  
 
Vid praktisk kunskap är det lättare att se hur andra gör och sedan välja en strategi som 
passar för uppgiften än vid teoretisk kunskap. För att förstå hur någon annan lär sig att 
komma ihåg eller förstå en text så måste den personen frågas av dennas upplevelser 
och sedan tolka svaret för att förstå vilken strategi som används för lärande. Det blir 
genast lite mer komplicerat. Egidius (2009) förklarar om två typer av tyst kunskap 
och den ena är tyst kunskap med betydelsen att kunskapen är flyttad från det 
medvetna till det omedvetna genom att ju mer expert man blir på ett område desto 
mer kunskap har man som man inte kan redogöra för hur man gör.  
Eleverna har fler strategier för att såga av en bräda som de kan redogöra för än de har 
strategier för hur de lär sig 50 olika fåglar.  
 

IT - en hjälp för lärande 
Jan och Klas säger att de tar reda på den informationen de vill veta, bland annat 
genom att söka svaret på Internet. Det kan vara genom att se filmer som andra laddat 
upp på Youtube vilket blir en typ av instruktionsfilmer av saker de är intresserade av. 
Det kan vara genom att googla och det blir istället för att leta i ett uppslagsverk. Det 
blir förmodligen inte lika säkra faktakällor men det går söka väldigt nischade 
områden. I fallet med Jan så lärde han sig ett nytt fiskeredskap som knappast finns i 
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några utbildningsböcker. Jedeskog (1998) menar att eleverna kan arbeta i sin egen 
takt och datorn kan hjälpa till att öka förmågan att tänka och formulera sig. IT i 
skolundervisningen ställer också krav på läraren att uppdatera och utveckla 
utbildningsmaterialet så att det passar lärarens undervisning.  
 
Jan säger att det som han är intresserad av det lär han sig och med hjälp av 
informationstekniken kan skolan möta eleverna med kunskap i deras verklighet. För 
de allra flesta ungdomar idag är välinformerade med tekniken. När informationen som 
finns idag ändras regelbundet så har många företag som säljer produkter slutat trycka 
produktkataloger utan det finns på deras hemsida. Vill hantverkaren få reda på rätt 
våtrumsskivor till badrummet så går det inte referera till en broschyr tryckt två år 
tidigare. På den skola jag är verksam på har några lärare spelet in lösningar på olika 
tal i matematiken som eleverna kan se som en bildsekvens. Dessa filmer kan eleverna 
se när de vill, om de är hemma eller på lektionen när eleven själv känner att de 
behöver ha den informationen. Jag tror att tekniken kommer att hjälpa eleverna med 
deras strategier när de ska lära sig något. Både för praktisk kunskap och teoretisk 
kunskap. Här kan frågan hur, som Comenius ställer sig, vara relevant för att ta reda på 
vilket sätt IT som hjälpmedel kan vara eleven behjälplig i sitt lärande (Kroksmark, 
2003). 
 

Praktisk, teoretisk, tyst kunskap 
Oavsett om eleverna lär sig praktiskt eller teoretiskt så har de ibland svårt att redogöra 
för hur de går tillväga för att lära sig. De kan ha lärt sig kunskapen teoretiskt och utför 
den praktiskt eller de gör något praktiskt och redogör för kunskapen de lärt sig 
teoretiskt. Skillnaderna mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap upplever 
eleverna är tydlig då den teoretiska kunskapen för dem är något de läser och den 
praktiska något de gör rent handgripligt. Per säger. 
 

Teori är att läsa och praktik göra 
 

Eleverna uppskattar den praktiska kunskapen för de upplever den mer konkret och de 
ser hur det fungerar direkt. När de sedan får frågan vad det är för likheter mellan 
dessa kunskapsområden så blir de mer osäkra på var gränsen går mellan det teoretiska 
och det praktiska.  

 

Det är svårt att säga vad som är teoretiskt och praktiskt (Roger)  

 

Ibland är det samma sak, säger Klas om likheterna  

 
Här tycker jag mig skönja en utveckling av elevernas tankar där skillnaderna är stora 
och när likheterna sedan diskuterades så hade de svårare att avgöra vad som hörde till 
vad i frågan. Här börjar jag känna att jag kommit en bit på vägen mot svaret jag och 
mina tidigare filosofer letat efter. You should learn to speak by speaking and learn to 
paint by painting. Det finns inget teoretiskt eller praktiskt utan allt är praktiskt, eller 
allt är teoretiskt. Att tala inför andra människor är en handling som behöver läras 
teoretiskt och övas på för att fungera, att läsa en text innebär en kunskap som den 
praktiska handlingen läsning och förståelsen av orden. En målare behöver öva sig att 
måla men också förstå teorier om hur färger skapas, vilken pensel man ska använda 
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och varför. Den tysta kunskapen som Egidius (2009) skriver om kunskapen som är 
överflyttad från det medvetna som när jag letar efter tangenterna på tangentbordet till 
det omedvetna där fingrarna bara skriver det hjärnan tänker och jag inte kan tala om 
var varje enstaka tangent på tangentbordet sitter. När Roger skummar igenom en text 
för att hitta det som är av mest intresse, kan han då beskriva för någon annan hur han 
gör för att inte läsa alla orden i texten.   

Vad är målet med lärande i skolan?  
Från regeringens sida är målet med gymnasiet att eleverna ska delta och utveckla 
yrkes- och samhällslivet i Sverige och detta genom en utvecklande utbildning (SOU, 
1994). Från elevernas sida är det att gymnasieskolan ger dem verktygen för en 
utbildning så de kan arbete och tjäna pengar efter skolan. De personliga mål som 
eleverna har efter skolan är förutom att arbeta och tjäna pengar som är entydigt bland 
informanterna så är det en elev som är tydlig över att det också är viktigt att vara 
lycklig och ha roligt.  
 
Elevernas lärande i skolan hänger, för dem, samman med deras förväntade arbete på 
så sätt att de vill ha reda på hur deras egen kropp och hälsa påverkas av deras 
stundande yrkesliv. De vill få reda på hur deras liv och arbete påverkar naturen. Klas 
vill veta hur byggnader påverkar naturen och det hade varit mer intressant än 50 olika 
fåglar tycker han. De ser också kärnämnena som allmänbildande för ett framtida liv 
samtidigt som karaktärsämnet ger dem en utbildning och en vision av hur arbetslivet 
ser ut när de kommer att sluta skolan.  
 
 

Metoddiskussion 
Valet av metod där kvalitativa frågor ställdes till eleverna känns relevant med den 
undersökning som gjorts. Det har varit viktigt att få ta del av hur eleverna upplevt att 
de lär sig teoretisk och praktisk kunskap. Även hur de upplever skillnader och likheter 
mellan dessa kategorier av kunskap. Jag känner att jag lärt mig mycket hur en intervju 
går till under arbetets gång men i efterhand så ser jag att en bättre uppföljning på vissa 
frågor hade gett djupare svar av informanterna. Även fler följdfrågor hade kunnat ge 
tydligare svar av informanterna. Studien hade säkert fått mer nyanserade och 
utförligare svar om intervjuaren hade haft en större erfarenhet av detta. Det hade 
högst sannolikt kunnat ge en tydligare bild av informanternas upplevelser. 
 
I den hermeneutiska synen på undersökningen så är det viktigt att se i vilket 
sammanhang en utsaga eller handling kommer ifrån (Starrin, 1994). I några av svaren 
informanterna gett så har synen på lärandet utvecklats under tiden intervjuerna pågått. 
Om intervjuerna hade skett i ett annat sammanhang eller till och med i en annan miljö 
så kan det också ha gett andra svar på hur de lär sig kunskap. Hade intervjuaren varit 
en fotbollstränare eller bilskollärare så hade intervjuerna säkert haft en annan 
utgångspunkt. Med tanke på att jag som intervjuare är deras lärare på skolan de går i 
så tror jag att eleverna har skolan som utgångspunkt när intervjun pågår. Eftersom 
undersökning kan betraktas som liten så bör det inte gå att dra några generella 
slutsatser av de svar eleverna gett. Det bör dock beaktas att den information som 
kommit fram är relevant för att förstå hur elever upplever undersöknings 
frågeställningar då varje elev är unik och det finns olika vägar att nå målen. Därför 
kan undervisningen aldrig göras lika för alla (SOU, 1994). 
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Avslutande kommentar, slutsats 
Syftet med studien har varit att ta reda på hur elever tillägnar sig kunskap och hur de 
uppfattar likheter och skillnader mellan teoretisk och praktisk kunskap. En slutsats jag 
kan dra av studien är att eleverna har svårt att diskutera kring vilka tillvägagångssätt 
för hur de lär sig saker teoretiskt. Först när det står klart för eleverna vilken relevans 
den teoretiska kunskapen har för utbildningen så blir kunskapen riktig i deras ögon. 
När den i deras synpunkt teoretiska kunskapen får en relevans för det de lär in så kan 
det bli en praktisk kunskap eller mer eller mindre sudda ut gränsen mellan vad som är 
teoretisk kunskap och praktisk kunskap. Innan eleven får en förståelse för hur de kan 
använda sin kunskap så är den kunskapen inte lika mycket värd som den kunskap de 
vet syftet med. I en proposition till Skolverket har det framkommit att genom 
infärgning så kan bättre resultat nås i de teoretiska ämnena (Prop, 2003/04:140). Om 
skolan och eleven gemensamt kommer fram till vad som är värdefull kunskap inom 
de teoretiska ämnena så har både elever och lärare uttalat sig om en större 
meningsfullhet i ämnet (Skolverket, 2000a). 
 
När eleven förstår till exempel hur viktig tätheten är för ett modernt hus så förstår de 
hur viktigt det är att täta vid en rörgenomföring som bara mäter en centimeter i 
diameter. Om inte relevansen för helheten finns så finns ej heller relevansen för det 
lilla. Mitt mål med studien var att utveckla min förståelse för hur elever lär sig och på 
vilket sätt. Jag har förstått att ju större anknytning till elevens verklighetsvärld 
utbildningen har desto bättre förutsättningar har lärandet. Om jag också kan förklara i 
vilket sammanhang lärandet har för framtida kunskaper så blir förutsättningarna 
bättre.  
 
Med hjälp av nya läromedel där eleverna kan arbeta i sin egen takt och samarbete med 
varandra där kan ny teknik vara ett hjälpmedel (Jedeskog, 1998). Denna nya teknik 
som bland annat datorer är en del av, kan ge mer tid över för pedagogen att hjälpa 
varje elev. Med ett mer flexibelt läromedel kan varje elev mötas i sin egen 
verklighetsvärld och med detta höja elevernas relevans för sitt lärande. Med en ökad 
relevans så blir lärandet inte en ytinlärning utan en djupinlärning så eleverna lär sig 
saker de känner att de har nytta av (Marton, Booth, 2000).  
 
Med Comenius frågeställningar så kan IT som hjälpmedel besvara frågan hur 
undervisningen kan ske (Kroksmark, 2003). Frågan när, borde vara när eleven är 
mogen för uppgiften och har frågeställningen i sin egen erfarenhetsvärld. Det är 
svårare att genomföra när vissa kurser i skolan är kopplad till, exempelvis 
vårterminen årskurs två. Dewey ville ha svar hur undervisningen kan kopplas med 
elevernas verklighetsvärld och om pedagogerna vänder på frågeställningen så att 
undervisningen anpassas efter elevernas verklighetsvärld så blir både frågorna vad 
och när uppfyllda. Läroplanen och kursmålen styr givetvis också frågan vad. Frågan 
varigenom kan besvaras genom att ge eleverna en relevans för den kunskap som 
eleven ska kunna för att nå målen i läroplanen.  
 
Ställer man sig dessa frågor i undervisningen, och syftet bakom dem så kommer 
undervisningen lyftas ett steg i den hermeneutiska spiralen och eleverna förstår 
relevansen i det hårda arbete de utför.   
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Jan säger   
 
 Det som man är intresserad av det tar man reda på. 
 
 

Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning så hade det varit intressant att forska vidare om de elever som 
har lägre betyg har en sämre strategi för att lära sig. Hur stor del i inlärningen i skolan 
har strategierna för att lära sig och göra saker? Kan det avhjälpas med en större 
medvetenhet kring viken strategi eleven har och även om läraren är medveten om 
vilka olika typer av strategier eleverna har. Har lärare en medvetenhet på vilket sätt de 
lär ut, och har det någon betydelse. Många av dessa funderingar är en slags tyst 
kunskap och de lärare som är duktiga på att förmedla kunskap och vara intressanta för 
eleverna har säkert svårt att tala om precis hur de gör. Annars köper jag gärna den 
boken.  
  
En annan intressant frågeställning är om elever med högre betyg har lättare att tyda 
målen med skolans kurser och se ett mål med att uppfylla dessa mål jämfört med de 
elever som har lägre betyg. 
 
Vad händer med elevernas intresse för de teoretiska ämnena om de i större 
utsträckning knyts till deras praktik och yrkesidentitet, det är också en fråga som vore 
intressant att ta reda på hur det ligger till. 
 
Hur uppfattar elever att deras lärande i skolan, praktiskt och teoretiskt, hänger 
samman med det förväntade arbetet kan också vara intressant att ta reda på hur det 
förhåller sig med det.  
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Bilaga1 
Intervjufrågor – intervju 1 
 
1. Kan du beskriva så detaljerat som möjligt en situation där du lärt dig något?  
I skolan eller utanför skolan. 
Kan du säga något mer om det. Har du fler exempel på detta?  
Är det så att du upplever att…. 
Vad i denna erfarenhet skulle du betrakta som inlärning? 
Hur lär du dig praktiskt 
Hur lär du dig teoretiskt 
Vad är det för skillnad på praktiskt och teoretisk kunskap 
Vad är det för likheter mellan praktisk och teoretisk kunskap 
 
På sättet att utföra det, roligare arbetssätt, enklare förståelse etc. 
Varför, Vad, hur kan du berätta för mig om….  
 
Hur upplever du att du lär dig bäst, (både i skolan och utanför, hemma, idrott, 
praktik,) 
Sitta hemma och läsa i en bok 
Sitta i skolan och jobba 
Lyssna på läraren 
Se någon annan göra och sedan göra likadant 
Utforska själv 
Repetera, öva 
Återge till någon annan 
Arbeta självständigt efter uppsatta mål.  
Genom Grupparbete, portfolio, lärare-elev, stenciler, lärobok, temaarbete, IT,   
 
På vilket sätt har du arbetat tidigare.   
Hur upplevde du det. 
(Har du använt portfolio någon gång. Hur upplevde du det. I vilka ämnen. Skulle man 
kunna använda det på gymnasiet. I vilka ämnen) 
 
Kan teoretisk kunskap bli praktisk.  
På vilket sätt. 
 
Kan praktisk kunskap bli teoretisk.  
På vilket sätt 
 
Vad är ditt mål efter gymnasiet 
 
Vad är ditt mål med gymnasiet?  
Berätta om dem. Jämför med målet efter gymnasiet 
Vad är skolans mål? 
Är det någon skillnad på målen i kärnämnen resp karaktärsämnen berätta  
Förklara likheter mellan kärnämn/karaktämn 
Har skolan olika mål. Generellt, kurser, förväntningar 
 Hur ser de ut. Hur känner du ang relevansen i de olika ämnena. Relevansen till ditt 
mål efter gymnasiet.  



 

  
  

Vad är lärarens mål? Skiljer de sig mot dina mål. 



 

  
  

Bilaga 2 

Intervju frågor – intervju 2 
 
Hur lär du dig bäst på en teorilektion.  
 
 
Vad är viktigast på en teorilektion för ett bra lärande 
Boken, läraren, rätt ämne, klassen,  
 
Förklara hur du repeterar hemma, läxor 
 
Vilket arbetssätt i skolan fungerar bäst  
Varför 
 
Förklara en situation där du lärt dig på ett bra sätt på en teorilektion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


