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Abstract 

 

“Practical knowledge”, is it trustworthy?” is a scientific essay on what kind of knowledge is the 

basis for our decisions in school and the leisure home. The purpose of this essay is to investigate 

and reflect on what kind of knowledge it is that makes teachers take different decisions during 

the school day and at the leisure home around breaks, sports and health. Why do we take such 

different decisions? And how important is the practical knowledge and our own unique 

experience in these decisions?  

In my story of the student Pelle and his behaviour, several different situations emerge that for 

me become a dilemma, as I and my work colleagues do not think alike about these events. It 

becomes a dilemma for me when it is I who must inform Pelle what "we" have decided, 

which becomes negative for him. 

Through reflection with the literature, I will look at what knowledge is and on the different 

forms of knowledge that Aristotle has categorized. One of the areas that I will look at special 

in this bachelor thesis is the practical knowledge and its relation to my story. Within the 

practical knowledge and especially the part that Aristotle calls fronesis and which is about the 

experience and familiarity that one gains from one's own and others' experiences and through 

reflection.  

I will also look at my story through several different directions, through my own perspective, 

my colleagues' perspectives and Pelle's perspective. 

The conclusion I have come through with this work, is that our own knowledge and unique 

experience as a teacher and a human being is important to give all pupils a good development 

and a life long desire to learn, both in school and at their leisure home.  

 

 

 

 

 

Keyword: knowledge, practical knowledge, experience, fronesis and “fingertip feeling” 
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Sammanfattning 

 

”Praktisk kunskap, är den tillförlitlig?” är en vetenskaplig essä om vilken kunskap som ligger 

till grunden för våra beslut inom skola och fritidshem. Syftet med denna essä är att undersöka 

och reflektera över vilken sorts kunskap det är som gör att lärare tar olika beslut under 

skoldagen och på fritidshemmet kring raster, idrott och hälsa. Varför tar vi så olika beslut?  Och 

hur viktig del har den praktiska kunskapen och vår egen unika erfarenhet i dessa beslut? 

I min berättelse runt eleven Pelle och hans beteende dyker det upp flera olika situationer som 

för mig blir ett dilemma, då jag och mina arbetskollegor inte tänker lika runt dessa händelser. 

Att det blir ett dilemma för mig handlar om att det är jag som måste meddela Pelle det som vi 

har beslutat om, och som för honom blir negativt.  

Genom reflektion med litteraturen kommer jag att titta på vad kunskap är, och på de övriga 

kunskapsformerna som Aristoteles har kategoriserat. Ett av de områden som jag kommer att 

titta extra på i detta examensarbete är den praktiska kunskapen och dess förhållande till min 

berättelse. Inom den praktiska kunskapen så är det speciellt den delen som Aristoteles kallar 

för fronesis och som handlar om den erfarenhet och förtrogenhet som man skaffar sig genom 

sina egna och andras erfarenheter och genom reflektion.  

Jag kommer också att se på min berättelse från flera olika håll, genom mitt eget perspektiv, 

mina kollegors perspektiv och Pelles perspektiv.  

Slutsatsen som jag har kommit fram till genom det här arbetet, är att vår egen kunskap och 

unika erfarenhet som pedagog och människa, är viktig för att kunna ge alla elever en god 

utveckling och en livslång lust till att lära både i skolan och på fritidshemmet. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kunskap, praktisk kunskap, erfarenhet, fronesis och ”fingertoppskänsla”.  
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Berättelse 

 

Berättelse 1 

Då har vi kommit fram till den sista punkten på dagordningen och det är punkt 9, övriga frågor. 

Är det någon som har något som ni vill ta upp där? frågar Maria, skolans biträdande rektor och 

ansvarig för skolans fritidsavdelningar. 

Ja, jag har en sak som jag vill att vi pratar om, säger Karin och det är om Pelle och hans volter 

som han gör här på skolgården. Flera runt mötesbordet nickar instämmande mot Karin som nu 

fortsätter sitt berättande med att det snart kommer att hända en olycka på skolgården om Pelle 

ska få hålla på och hoppa sådär som han gör. 

Jag ser att de andra utav fritidspersonalen som sitter runt bordet nu sneglar mot mig, jag som är 

Pelles resurspedagog under hans skoldagar och hans trygga hand. Jag som är den vuxna som 

förstår hans behov och tillsammans med honom arbetat fram en dag som funkar för honom när 

han är i skolan och på fritids. 

Jag håller med dig helt och hållet, fortsätter Milena som arbetar med förskoleklassbarnen under 

dagen, det är livsfarligt att han får hålla på att hoppa och göra volter speciellt ibland alla de 

andra mindre eleverna som är ute på skolgården, det kommer snart att hända en olycka.  

”En olycka”, tänker jag medan jag känner att det börjar att koka inom mig. Det är inte första 

gången som Pelle och hans beteende är uppe på våra fritidsmöten och säkert inte den sista 

gången heller. 

Det har genom åren handlat om att Pelle med sin hyperaktivitet och pirr i kroppen har gjort eller 

gör någon aktivitet som mina kollegor inte tycker är acceptabelt på skolan. Det slutar alltid med 

att det är jag som måste ”slå undan hans fötter” igen och berätta att han inte får hålla på med 

den aktivitet som han just för stunden älskar och brinner för.  

Pelle har med sina diagnoser inom det neuropsykiatriskaspektrat, begränsningar inom det 

sociala området och svårigheter att interagera med andra jämnåriga kamrater. Samtidigt har 

Pelle också en väldigt låg självkänsla och dåligt självförtroende och tycker själv att han inte är 

duktig och kan någonting. Under rasterna har Pelle genom att vara fysiskt aktiv kunnat få utlopp 

för den hyperaktivitet som finns inom honom och det är en viktig del för att Pelle ska kunna 

fungera så bra som möjligt under resten av sin skoldag. På rasten är det många andra elever 

som tittar och berömmer honom för det han gör och ställer frågor till honom. Jag ser på Pelle 
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hur han växer och blir stolt över de uppmuntrande orden han får av de andra eleverna och hur 

de här tillfällena är viktiga för hans utveckling inom det sociala området. 

Det där får du Camilla se till att han slutar med för det kommer snart att hända en olycka och 

vem är det då som är ansvarig om någon skadar sig? fortsätter Max som arbetar på en annan 

fritidsavdelning på skolan. Nu tittar alla på mig och väntar på att jag ska bekräfta deras förbud 

mot att hoppa och göra volter för Pelle.  

Jag öppnar munnen och säger till deras förskräckelse att jag inte förstår deras oro om att Pelle 

ska skada sig för han behärskar och är jätteduktig på det han gör. Jag är tillsammans med honom 

under alla dagar och har inte sett honom misslyckats eller gjort sig illa en enda gång.  

”Men vad säger hans föräldrar om det här med alla hopp och volter, de kan ju inte tycka att det 

är okej?” fortsätter Max. 

Jag tänker nu tillbaka på den gången då jag inte hade arbetat så länge med Pelle och på hans 

fritidsavdelning. Det var fredag och vi på fritids hade gått till gymnastiksalen och hade fri lek 

där inne med eleverna. Pelle drog då fram en tjockmatta till ribbstolarna och klättrade högst, 

högst upp på översta pinnen och ställde sig upp där. ”Tror du jag kan hoppa härifrån” så han 

till mig? I mina tankar tänkte jag att det kan du nog, efter att ha på raster och tidigare 

idrottslektioner sett vad Pelle har gjort och gillar. Men till Pelle sa jag, det tror jag inte för att 

han skulle få en känsla av att han kan något som fröken inte tror att jag klarar. Pelle hoppar, 

och det går bra, jag pustar ut, det var ”Piece of cake”, lätt som en plätt för honom. När jag tittar 

mot dörren ser jag att Pelles pappa är på ingång och jag gör mig beredd på att förklara eller 

bortförklara varför jag tillåter Pelle att hoppa därifrån han gör. ”Måns, bli inte orolig nu, men 

din son står och hoppar från den översta pinnen på ribbstolarna nu ner i en tjockmatta”. Måns 

tittar in, ler och säger med lugn röst, det där, det är lugnt, han har hoppat från högre höjder än 

det förut. Jag pustar ut och känner för Pelles skull, vilken himla klok och bra pappa han har som 

vet om Pelles behov och förmåga när det handlar om att få vara fysiskt aktiv.  

”Tror du att han bara gör det här i skolan” frågar jag Max?  

Det här med att hoppa och volta ingår i parkour är just nu Pelles största intresse och det gör han 

även när han är hemma. Han går även på träning två kvällar i veckan där han tränar både parkour 

och trampolin. Självklart har jag pratat med hans föräldrar om det här och jag har tillsammans 

med dem och Pelle bestämt att det behöver vara ett mjukt underlag som sand eller tjockmatta 
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där Pelle hoppar och gör volter. Vi har också kommit överens om höjden och att det inte ska 

vara högre än vad Pelle är lång, för att han lätt ska komma ihåg det.  

Ja men vem är det som är ansvarig om något händer, det vill i alla fall inte jag vara säger Karin, 

jag tycker att vi ska förbjuda det här voltandet på skola. Nu nickar resten av mina kollegor och 

jag känner att jag inte har fler ord kvar, till att motivera och förklara för dem varför det här är 

så pass viktigt för Pelle. Jag har fått en känsla av att vad jag än säger och utvecklar så har de 

redan bestämt sig, det är från och med nu förbjudet att hoppa och göra volter på skolan. Så jag 

ger upp, jag vet inte hur jag ska få dem att låta Pelle få fortsätta att göra det här under sin 

skoldag, för att hans dag ska bli så bra som möjligt.  

Jag går ifrån vårt personalmöte med en klump i bröstet, nu återstår det att berätta för Pelle att 

vi, fritidspersonalen på skolan har bestämt att det från och med idag är förbjudet att hoppa och 

göra volter på skolgården.  

”Pelle, jag har en sak som jag måste berätta för dig om vad vi bestämde på vårt personalmöte i 

fredags. Du vet ju att vi alla fröknar på fritids har möte på fredagar och då bestämde vi att man 

inte får hoppa och göra volter på skolgården under skoltid”… 

”Va”, skriker Pelle ”men du och jag har ju kommit överens om att jag får hoppa där det inte är 

för högt och om det finns sand under”.  

”Ja, jag vet att du och jag har bestämt det, men nu måste vi ändra på det för du har ju sett att det 

är många yngre barn ute på rasterna och då kan det ju hända att någon av dem kommer i vägen 

och gör sig illa när du gör volter. Du vet Pelle, det är ju svårt att se om det springer förbi någon 

under dig och jag vet ju att du inte vill att någon annan ska göra sig illa”. 

”Men jag ser mig alltid för” säger Pelle, och jag vet att det stämmer.  

Jag måste byta taktik och säger nu att det är för att han inte ska skada sig som ”vi” har bestämt 

att det från och med nu är förbjudet att göra volter på skolgården.  

”Men jag gör mig inte illa” försvarar sig Pelle och jag vet också att det är sant även om det 

skulle kunna finnas en mikroskopisk chans att även det skulle kunna hända. 

Under den här tiden som jag har tillbringat mina skoldagar med Pelle har han gjort volter från 

bänkar, träd, klätterställningar, i gympasalen och på marken och jag har aldrig sett honom 

misslyckats med en enda volt. Det tar emot att säga till honom att du vet att det kan hända att 

när man inte koncentrerar sig ordentligt, eller om man blir störd när man ska hoppa att man 
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landar fel och då vet ju du att man kan skada sig för livet. Pelle tittar på mig och jag ser att han 

inte tror på att jag menar det jag säger nu. I min och Pelles arbetsrelation är det viktigt med 

ärlighet och att det som jag säger till honom, det menar jag. Jag känner nu att Pelles tillit till 

mig kan ha fått sig en törn och en känsla av att kan han lita på mig i fortsättningen. 

Pelle känner sig besegrad av mig, tror jag och jag känner mig besegrad av mina kollegor då jag 

nu har vidarebefordrat vårt beslut att det är förbjudet att hoppa och göra volter på skolgården.  

Under veckan som går gör Pelle sitt bästa för att låta bli att hoppa och göra volter. Jag ser att 

han ibland inte kan låta bli utan snabbt klättrar han upp på något och innan jag eller någon annan 

har hunnit reagera så har han landat snyggt på marken. Vi möter varandras blick och jag säger 

inget och inte han heller, men jag vet innerst inne att Pelle vill låta bli och göra rätt men han 

klarar inte av det helt och hållet. Pelles behov av att få vara fysiskt aktiv under sin skoldag är 

så stort att han och jag behöver hitta ett substitut för voltandet där det både ingår att vara fysisk 

samt en utmaning till att det ska vara lite farligt.  

 

Bakgrund till berättelse 2 

Under sommarlovet har jag och mina kolleger som arbetat på sommarfritids tillåtit de elever 

som varit där att cykla på skolans 60-metersbana som ligger i utkanten av skolgården, då det 

annars är cykelförbud på själva skolgården. Det är alltså tillåtet att använda kickbike, 

skateboard och cykel på den banan under förutsättning att man har hjälm på huvudet. 

Då Pelle tar sig till skolan med cykel eller kickbike så föreslår jag för honom att han kan 

använda dem till sina raster och övrig tid då han behöver vara ute för att göra av med sin 

hyperaktivitet. Pelle gillar förslaget och nu har han en ny sak att lägga sin energi på och kan nu 

nästan släppa hoppandet och voltandet bakom sig. Rasterna blir nu en tid då Pelle får utlopp för 

sin lust att träna och lära sig nya saker och han kan göra sig av med överenergi för att kunna 

klara av att utföra sina stillasittande skolämnen inomhus.  

Det är inte bara Pelle som gillar det här med att få cykla på rasterna utan nu drar sig fler och 

fler elever till banan för att cykla där. Många av dem blir imponerade av Pelles förmåga till de 

tricks han kan göra med cykeln och han skapar sig nya kamratkontakter av den här aktiviteten 

också. Jag känner mig glad och stolt över hans förmåga att interagera med andra elever och att 

se honom växa när de berömmer honom för det han kan med cykeln.  
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Berättelse 2 

Då har vi kommit fram till den sista punkten på dagordningen och det är punkt 9, övriga frågor. 

Är det någon som har något som ni vill ta upp där? frågar Maria, skolans biträdande rektor och 

ansvarig för skolans fritidsavdelningar. 

Ja, jag har en sak som jag vill att vi pratar om säger Karin och det är cyklandet på 60-meters 

banan som jag anser är kaos just nu. Det är alldeles för många elever som är där och cyklar på 

rasterna och nu har till och med sexorna börjat att cykla där och det kommer inte att dröja förrän 

någon kommer att skada sig”.  

”Jag håller med säger Tom, jag är rastvakt där på tisdagarna och i tisdags så var det säkert 25 

stycken som var där och cyklade samtidigt”. 

Vad kul tänker jag att det är så många som vill cykla och röra på sig på rasten, men jag förstår 

att det inte är så mina kollegor ser det.  

Karin fortsätter: ”Ja och dem håller på och tävlar emot varandra på banan och det kommer inte 

att sluta bra, snart kommer några att köra ihop, det är bara en tidsfråga innan det händer”.  

Övriga kollegor som har suttit och lyssnat på Karin och Tom nickar igenkännande till det som 

dem har berättat.  

Får man verkligen cykla på den banan? frågar Gunilla, är det inte bara tillåtet med kickbike och 

skateboardar? I mitt stilla sinne tänker jag vad är det för skillnad på vanlig cykel och kickbike, 

båda två fordonen har ju två hjul vad spelar det för roll? Men det spelar visst en stor roll i det 

här sammanhanget. 

Jag tycker inte att man behöver vara där och cykla på rasten alls fortsätter Karin, det finns så 

många andra saker eleverna kan göra på rasten istället. 

Ja, det är i alla fall alldeles för många som är där och cyklar nu så mitt förslag är att det bara får 

vara sexor där och cykla då deras klassrum ligger närmast banan, kläcker Tom ur sig.  

Jag har så mycket som jag skulle vilja säga nu till mina kollegor. Jag tänker tillbaka på vårt 

möte för två veckor sedan då vi bestämde att det ska vara förbjudet att hoppa och göra volter 

på skolgården. Nu sitter vi och ska ta ett beslut om vilka elever eller inte som ska få cykla på 

rasten? 

Har vi vuxna rätt att värdera elevernas aktiviteter och utesluta vissa årskurser och elever på 

grund av avstånd från klassrummen då alla som cyklar till skolan parkerar bredvid 
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gymnastiksalen och det är lika för alla. När jag är ute och är rastvakt är det elevernas rast och 

inte min, mitt jobb som rastvakt är att stötta och hjälpa eleverna genom att finnas tillhands på 

deras rast. Förbjuder vi och tar bort aktiviteter hela tiden får vi elever som inte får en bra rast 

då deras behov inte kan stödjas av oss vuxna. Jag känner att vad jag än säger även denna vecka 

så kommer jag inte kunna motivera mina kollegor till ett fortsatt cyklande för de elever som har 

valt att göra det på sina raster. En av dessa är Pelle som just nu cyklar på alla sina raster och 

även under egen tid då han hittat denna aktivitet efter att vi förbjöd hoppandet och voltandet för 

två veckor sedan.  

”Vi måste ta ett beslut i den här frågan, säger Maria. Ska eleverna få cykla på rasterna eller är 

det bara kickbike och skateboardar som får vara på banan och för vilka årskurser ska det gälla?” 

”Jag röstar för att det bara är sexorna som får använda banan, då blir det lika för alla att det får 

man göra när man går i sexan, då har man något att se fram emot”, säger Tom. Några runt bordet 

nickar åt Toms förslag.  

Jag tycker att vi förbjuder cyklandet helt och hållet, säger Karin, eleverna kan göra andra saker 

på rasten än att cykla. Några börjar småprata runt mötesbordet om vad just de tycker men vågar 

inte säga något inför hela gruppen.  

Maria höjer rösten och avslutar med: ”Nu har jag hört era förslag och jag anser att det låter som 

om ni vill att det bara ska tillåtas att köra kickbike och skateboard på banan och att det är endast 

för årskurs sex”, alla nickar jakande mot henne, utom jag. 

 

Brygga 

 

Det som har påverkat mig till att skriva denna essä är att jag vill undersöka och reflektera över 

vilken kunskap det är som gör att vi verksamma pedagoger inom skola och fritidshem tänker 

och reagerar så olika i vissa situationer. Ett av de områden som jag vill fördjupa mig inom i 

detta examensarbete är den praktiska kunskapen och dess förhållande till min gestaltning. Inom 

den praktiska kunskapen så är det speciellt den delen som Aristoteles kallar för fronesis som 

jag kommer att titta extra på. Fronesis eller praktisk klokhet som den också benämns som 

(Svenaeus, 2009, s.21), handlar om en praktisk kunskap som sker i mötet mellan en unik 

situation och din egen handling i en social verksamhet (Svenaeus, 2009, s. 23).  
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I mitt arbetslag på fritidshemmet är vi 20 olika individer med olika erfarenheter som vi har med 

oss in i arbetslivet och därför reagerar och tänker vi olika i olika situationer. Mångfalden av 

olika erfarenheter i ett arbetslag ser jag som en styrka, men kan det också vara en svaghet när 

den praktiska kunskapen ligger långt ifrån varandra eller inte relaterar till dilemmat.  

Under min pågående utbildning till grundlärare med interkulturell profil med inriktning mot 

fritidshem känner jag att jag har utökat mina kunskaper inom flera kunskapsområden som jag 

tidigare inte varit medveten om var kunskap.  

Bengt Molander skriver i boken Kunskap i handling att den praktiska kunskapen genom åren 

alltid har ansetts ha en lägre rang än den teoretiska kunskapen. Jag vill i mitt arbete precis som 

Molander gjorde i sin text visa att mänskliga handlingar är väsentlig för att all kunskap 

överhuvudtaget ska kunnas läras ut och tas in (Molander, 1996, s. 9). I min gestaltning tror jag 

att det är min och mina kollegors olika erfarenheter av kunskap och speciellt den praktiska 

kunskapen, som gör att vi agerar och tar de olika beslut som vi gör rörande de rastaktiviteter 

som vi vill ändra på och förbjuda. 

 

Syfte och frågeställning 

 

Jag vill med denna vetenskapliga essä undersöka och reflektera över vilken sorts kunskap det 

är som gör att vi lärare tar olika beslut under skoldagen och på fritidshemmet kring raster och 

idrott och hälsa. Varför tar vi så olika beslut?  Och hur viktig del har den praktiska kunskapen 

och vår egen unika erfarenhet i dessa beslut? 

Mina frågeställningar som jag kommer att arbeta med under den här vetenskapliga essän är: 

• Varför reagerar inte jag med samma rädsla över det som Pelle gör på sina raster som 

mina övriga kollegor?  

• Hur stor del i ett förbud har kunskap och speciellt den praktiska kunskapen rörande ett 

beslut som att förbjuda voltandet och cyklandet på rasterna?  

• Hur skulle pedagogerna på skolan kunna bemöta Pelle och andra elever med 

neuropsykiatriska funktionssättningar på ett sätt som bejakar dessa elevers behov av 

rörelse och fysiska aktiviteter? 
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Metod  

 

Den metoden som jag har valt att använda mig av i mitt examensarbete är vetenskapligt 

essäskrivande. Alsterdal beskriver metoden så här: Genom att använda sig av essäskrivande 

som utforsknings metod skapas en berättelse om en svårbedömd handlings situation där det inte 

finns något klart rätt eller fel. Genom att tillföra sina egna erfarenheter, tankar och frågor om 

dilemmat och sedan se på det ur flera olika synvinklar skapas en förståelse för olika perspektiv 

(Alsterdal, 2014, s.49, s.58). Essäskrivandet handlar om en verklig egenupplevd händelse och 

har därför ett sanningsspråk som inte är fiktiv eller påhittad (ibid, s.59). I processen att skriva, 

läsa och reflektera kommer jag att ta hjälp av min handledare, mina studiekamrater och tidigare 

forskning inom området till att och komma vidare med min text.  

Maria Hammarén beskriver i boken Skriva - en metod för reflektion berättelsen som en del av 

vår erfarenhet och reflektion av den erfarenhetsgrundade kunskapen (Hammarén, 2005, s. 17). 

Genom att skriva ned det vi minns skapas en berättelse från det som vi har upplevt i det 

förflutna. Hammaréns metod ger skrivaren en möjlighet att bearbeta det som en gång har hänt 

genom att först skriva ner berättelsen och sedan se på det hela utan ”att förvanska eller förbättra” 

(ibid, s.21–22). 

Jag har valt att skriva en berättelse av en gestaltning där det finns flera olika dilemman som jag 

vill fördjupa mig i. Genom den bearbetning av dilemmat som skrivandet ger mig hoppas jag 

kunna se mitt dilemma ur flera olika synvinklar. Jag kommer att se på det ur mitt eget 

perspektiv, mina kollegors perspektiv och ur Pelles perspektiv. Genom mina egna erfarenheter 

som jag har skaffat mig under mina verksamma år inom förskola, fritidshem och skola, kommer 

jag att använda mig av mina egna erfarenheter i min reflektion genom litteraturen.  

I den teoretiska reflektionen över berättelsen använder jag mig särskilt av följande begrepp: 

kunskap, praktisk kunskap, erfarenhet, fronesis och ”fingertoppskänsla”. Jag kommer att 

använda mig av kunskapsteorin (epistemologin) för att ta reda på vad kunskap är, hur kan vi 

uppnå kunskap och vad vi kan ha kunskap om (Thomassen, 2007, s. 13).  
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Etiska överväganden 

 

Min essä är en gestaltning från verkligheten av egenupplevda händelser utifrån arbetslivet. 

Texten i essän är återberättad av mig själv och består av mina egna erfarenheter och tankar 

utifrån min nuvarande arbetsplats. Jag har i min gestaltning använt mig av fiktiva namn men är 

ändå orolig för att mitt examensarbete skulle kunna skada min relation till mina kollegor. Enligt 

konfidentialitetskravet är det etiskt viktigt att de personer som finns med i min essä inte ska 

kunna identifieras eller kännas igen. Jag har därför använt mig av fiktiva namn för att skydda 

identiteterna hos de personer som finns med i mitt arbete (Patel och Davidsson, 2011, s. 84).  

 

Reflektion i samtal med litteraturen 

 

Jag kommer att börja den här reflektionen med att förklara hur jag ser på vad kunskap är för 

mig och varför jag anser att frågan om kunskap är viktig i mitt dilemma. Jag kommer också att 

presentera några filosofer inom pedagogikens historia som jag anser har varit viktiga runt 

utvecklingen av begreppet kunskap och speciellt den praktiska kunskapen. Jag kommer att 

fördjupa mig inom kunskapsområdet fronesis då jag anser att den kunskapsformen är den 

viktigaste i min reflektion runt min gestaltning och mina frågeställningar. 

 

Kunskap i läroplanen och i historisk belysning 

 

Gustavsson beskriver i sin bok Kunskapsfilosofi- tre kunskapsformer i historisk belysning, 

kunskap som något som ”växer fram och förmedlas när människor talar med varandra, den 

kommuniceras” (Gustavsson, 2000, s.14). Att ”kunskapa” handlar bland annat om att genom 

kommunikation med andra människor kunna förmedla och ta emot kunskap både skriftligt, 

muntligt och direkt. Kunskap kan nås både genom utbildning och vardagliga saker som vi 

kommer i kontakt med dagligen både i arbete och i hemmet. Kunskapen utvecklas och 

förmedlas i möten mellan människor genom erfarenheter och reflektion. Genom att vara 

nyfikna och kommunicera med varandra ger och tar människor kunskap vidare genom varandra 
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i samhället. Vilken kunskap som vi behöver beror på den miljö och det samhälle som vi lever 

i. Alla människor behöver kunskap för att kunna överleva och växa (ibid, s.14). 

Begreppet kunskap kan bland annat beskrivas genom de fyra F:en som implementerades i och 

med den nya läroplanen som kom 1994. De kunskapsbegrepp som användes för att beskriva de 

fyra olika formerna för kunskap var, fakta (att veta), förståelse (veta varför), färdighet (veta 

hur) och förtrogenhet (veta vad) (Carlgren, 2013, s.43). Tidigare hade skolan endast sett på 

kunskap som en inlärningsform där man fokuserad sig på att lära ut fakta och ge eleverna 

förståelse för det som skulle läras in. Nu lades begreppen färdighet och förtrogenhet till i 

kunskapsinlärningen och gav då inlärningen av kunskap en djupare innebörd. I mitt 

läraruppdrag är det jag som pedagog som ska utforma lektioner så att eleverna ges möjlighet 

att få ta del av relevant fakta och begrepp om det som ska läras in. Eleverna ska också få en 

förståelse över innehållet av den kunskap som är målet med uppgiften. Vidare i inlärningen av 

ny kunskap behövs eleverna ges tid till att få öva in innehållet av kunskapen för att kunna nå 

upp till en god färdighet av den nya kunskapen Det sista F:et som står för förtrogenhet når långt 

inte alla elever fram till. Förtrogenhetskunskapen är erfarenhetsgrundad och handlar om vilket 

omdöme och intuition som du har erfarit dig för en specifik situation (ibid, s. 47–49).  

Intresse för kunskap i västerländsk filosofi och tänkande har en lång bakgrund och vi hittar den 

redan för 2500-år sedan i den grekiska antiken. En av de första kända filosoferna som talade 

om kunskap var Sokrates som verkade på 400 talet f. Kristus. Sokrates var en filosof som 

tillbringade sina dagar med att språka och resonera med människor som han mötte ute på gator 

och torg (Burman, 2014, s. 26).  Sokrates ställde öppna frågor till de människor han mötte och 

genom de samtal som följde gav han dem insikt och idéer om viktiga saker i livet som bland 

annat rättvisa, vänskap, mod och god moral. Med dessa sokratiska samtal gav han medborgarna 

möjlighet till ett demokratiskt tankeutbyte som gav dem en fördjupad kunskap på livets väg 

(Lindström, 2011, ss. 41) 

Sokrates beskrev sin undervisning som en förlossning, där han genom att vara samtalsledare 

låter människorna själva föda fram sina egna insikter och kunskaper inifrån sig själva (ibid, s. 

48) (Burman, 2014, s. 27). Sokrates ansåg att den som har erfarit god kunskap automatiskt 

handlar på ett moraliskt riktigt sätt, men om du mot förmodan vet att en handling är fel men 

ändå utför den då har man faktiskt inte nått upp till den rätta kunskapen (ibid, s. 28).  

Sokrates fick med tiden många fiender omkring sig, men också flera lärjungar som stöttade 

honom i hans tänkande. En av dessa lärjungar var Platon som kom att skriva ner texter utav 
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samtal och dialoger som skedde under den här tiden i det antika Grekland (Burman, 2014, s. 

28). Om begreppet kunskap ansåg Platon att kunskapen redan fanns i människan från början, 

utifrån att denne hade levt ett tidigare liv och kunde minnas saker därifrån. En av Platons mest 

betydelsefulla skrift ur ett pedagogikhistoriskt seende var Staten (ibid, s. 29). I Staten redogör 

Platon om sin idélära och om den ideal värld som han ansåg vara bäst för mänskligheten. Han 

presenterar i Staten sin idealstat om ”hur den perfekta stadsstaten borde vara utformad” (ibid, 

s. 30). Platon ansåg att god uppfostran och utbildning skulle hjälpa staten och samhället till att 

kunna hålla en god framtida standard och kvalité utav samhället och samhällsmedborgarna 

(ibid, s. 33).  

Aristoteles som är nästa filosofiska person som jag tar med i det här arbetet startade också sin 

karriär, liksom Platon som lärjunge. Aristoteles började alltså sin filosofiska bana just som 

lärjunge till Platon (Burman, 2014, s. 33). Aristoteles liksom Platon skrev väldigt mycket under 

den här tiden fast inom lite andra områden och på ett mer systematiskt sätt än Platon (ibid, s. 

34). En viktig tanke inom begreppet kunskap som Aristoteles tog syfte på var att han ”lyfter 

fram att viss kunskap är kunskap just genom att vara specifikt kopplad till den enskilda 

situationen” (Hjertström Lappalainen, 2014, s.16). Jag kommer att berätta mer om Aristoteles 

och hans filosofier under kapitlen praktisk kunskap och fronesis. 

Sokrates, Platons och Aristoteles tankesystem från det antika Grekland finns med under de 

nästkommande århundradena, men undervisningen bytte nu plats, arena och viss inriktning av 

undervisningsinnehållet. Efter Aristoteles död år 322 f.Kr försvann både filosofin och de 

utbildningar som bedrivits i Grekland. Alexandria i Egypten blev nu nästa stora utbildnings 

arena, där man specialiserade sig på en mer vetenskaplig inriktning och en stor forskningsmiljö. 

Den form av filosofi som nu existerade handlade om att ta hand om sig själv och finna ro för 

själen (Burman, 2014, s. 40).  

Romarriket växer och etablerar sig nu i världen och vi befinner oss nu i en tidsperiod mellan 

200 år f.Kr och fram mot år 0 och även 300 år e.Kr.  Den utbildning som romarna använde sig 

av under den här tiden var starkt påverkad utav grekerna då både grekiska och latin användes 

som språk. Inom uppfostran och utbildning såg romarna det som en god egenskap att vara 

tapper, laglydig, ha självbehärskning och vara rättvis, egenskaper som uppfattades som typiskt 

manligt (Burman, 2014, s. 43). Skolan var från början privat men med tiden kom staten att ta 

över ansvaret för den. Skolsystemet var indelat i tre delar med en början i barndomsskolan, 

sedan grammatikskolan och till sist retorskolan för de som kom från välbeställda familjer (ibid, 

s. 44). Det var först i den sistnämnda delen, retorskolan som eleverna kom i kontakt med 
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filosofiundervisning och då i första hand moralfilosofi, juridik och retorik Det var under den 

här perioden viktigt att träna på muntliga framställningar i skolan och eleverna imiterade tal av 

för den tiden kända retoriker för att själva kunna bli en god talare (ibid, s. 45).  

Vi förflyttar nu oss till medeltiden, år 400 e.Kr. Nu ändrar sig uppfostran och utbildningen 

väsentligt åt från tidigare år. Då både grekerna och romarna under sin tid hade förespråkat ett 

ideal där människorna skulle bejaka sig själv och den värld som vi lever i, gick nu medeltidens 

riktning mot att människorna skulle förneka både sig själva och den världen de levde i, till 

förmån för livet efter detta (Burman, 2014, s.47). Från och med nu sker nästan all undervisning 

genom kyrkorna, klosterskolorna och senare katedralskolorna och det kristna tänkandet 

dominerar nu innehållet i den undervisningen som bedrivs. Kristendomen är en religion som 

utvecklades från judendomen och är ”monoteistisk: det finns bara en gud” (ibid, s. 50). Det var 

till stor del aposteln Paulus som systematiserade Jesu lära och gav den en filosofisk grund att 

stå på. I undervisningen talade kyrkofäderna om att; ”Gud är allsmäktig och de viktigaste 

sanningarna är redan uppenbarade i bibeln” (ibid, s. 50), människans egen frihet, förnuft och 

kunskapsutveckling som tidigare varit det viktigaste under grekerna och romarnas tid tonades 

nu ner (ibid, s.50).  

Omkring år 1000 e.Kr sker en betydande folkökning i Västeuropa, städer växer och det första 

universitetet i Europa öppnas år 1088 i Bologna. Därefter följer universitet i flera olika städer 

bland annat Paris, Salerno och Oxford, med olika inriktningar på de olika platserna (ibid, s. 58–

59).  

Under 1100–1200 talet fick Västeuropa tillgång till de gamla grekiska texterna och gav då de 

akademiker som var verksamma vid universiteten huvudbry om hur denna ”hedniska” filosofi 

och vetenskap kunde stå i relation till den kristna tron. Aristoteles texter översattes nu till latin 

i syfte med att kunna föra samman hans filosofiska och vetenskapliga teorier med den kristna 

läran. Den som lyckades med detta var den italienske dominikanermunken Thomas av Aquino.  

I sitt verk Summa Theologica förklarar han varför han anser att kristendomens uppenbarande 

sanningar stämmer överens med förnuftets sanningar. Aristoteles var den filosof som Thomas 

ansåg vara viktigast för honom när han skrev ner sin tolkning av teologi och filosofi, av tro och 

vetande. Verket Summa Theologica erkändes först efter Thomas av Aquinos död, men kom då 

att bli till den katolska kyrkans allmänna filosofi (Burman, 2014, ss. 61).  

Från den tyska universitetstraditionen har jag valt att ta med filosofen och språkforskaren 

Wilhelm von Humboldt. Han var en företrädare för den så kallade nyhumanismen som ställde 
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människan i fokus och strävade efter en fördjupad förståelse av den kunskap som Sokrates, 

Platon och Aristoteles förespråkade under den grekiska antiken. Humboldts mål var att 

människan skulle utveckla sina inre kapaciteter och på det viset skapa sig en egen 

personlighetsutveckling genom studier och reflektioner av sig själv. Nyhumanisterna kallade 

den personlighetsutvecklingen för bildning, eller bildung som det heter på tyska. Precis som 

med den praktiska kunskapen krävs det egen aktivitet för att nå bildning och det är ingen annan 

än du själv som har ansvaret över din egen bildning. Humboldt ansåg också att människan var 

utvecklingsbar under hela sitt liv och att kunskapsutvecklingen är en process som aldrig tar slut, 

det handlar om ett livslångt lärande (Burman, 2014, s. 125–127) 

Ett livslångt lärande var också ett ideal som den amerikanske filosofen John Dewey hade med 

sig i sina tankar och teorier om kunskap. Ett av hans nyckelbegrepp var growth, där han menade 

att uppfostran och utbildning handlar om att växa. Deweys tänkande och hans pedagogik 

handlar övervägande om begreppet erfarenhet, experience. Enligt John Dewey så skapas 

kunskap och erfarenheter genom att individen utvecklas i ett samspel mellan sig själv och det 

sociala sammanhanget som individen befinner sig i (Hartman, 2012, s. 313–314). Men vi lär 

oss endast av andras erfarenheter när det finns ett samband med vår egen erfarenhet (Dewey, 

2004, s.65). För att nå en fördjupad kunskap är det viktigt att man ger sig tid att reflektera över 

sina erfarenheter. ”Vi lär oss genom upplevelser och egen aktivitet i kombination med 

reflektion: den reflekterande erfarenheten” (Burman, 2014, s.191). 

Dewey förespråkar även ett lärostoff där hänsyn tas till elevernas intressen och aktiviteter för 

att kunna skapa ett material som kan fördjupa elevernas utveckling och erfarenheter (Dewey, 

2004, s. 17). När Pelle kände att han fick var delaktig i planerandet och utförandet av sina 

aktiviteter gav det honom en känsla av sammanhang och värde. Pelle har ett stort behov av att 

få känna sig delaktig och medbestämmande i sina lektioner.  

Under sin livstid utgår Dewey från två olika kategorier i sitt arbete, dessa två kategorier var: 

”individen och det sociala sammanhanget” (ibid, s.17). Han ansåg att omvärlden var en viktig 

plats för individen att kunna utveckla och lära sig sociala regler i och förstå olika sammanhang 

(ibid, s. 17) 

Dewey säger även i sin bok Individ, skola och samhälle att det vanliga traditionella klassrummet 

saknar plats och möjlighet för eleverna att vara en social arena men, ”på lekplatsen, i lek och 

idrott uppstår den sociala organisationen spontant och oundvikligt” (s.63). De platserna är viktig 

för eleverna ur ett socialt perspektiv för att det som sker där är under en ömsesidig samverkan 
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och med ett prestigelöst handlande naturligt efter elevernas egna intressen Jag ser här en likhet 

med de samtal och tankeutbyten som Pelle och de andra eleverna delar med sig till varandra av 

på rasterna och att dessa samtal ska ses som värdefulla och viktiga (Dewey, 2004, s.63).  

 

Vad är Praktisk kunskap? 

 

Den praktiska kunskapen är svår att beskriva då den anses vara både vara ”gåtfull och ogripbar” 

(Hjertström Lappalainen, 2015, s.16). Praktisk kunskap handlar om att man genom 

vanebildning blir förtrogen med den kunskap som ska läras in och genom att upprepa och 

repetera kunskaperna, ger dessa dig goda färdigheter inom området (Burman, 2014, s.38).  Den 

praktiska kunskapen förknippas ofta med erfarenhet och är dominerande inom de 

mellanmänskliga yrkena, där kontakt med andra medmänniskor och kunskap om dem är 

väsentlig för att kunna utföra ett gott arbete (Svenaeus, 2009, s.12). En människa som har 

erfarenhet inom sitt yrke innehar en mängd olika förmågor som man oftast inte reflekterar över 

att man har, utan utförandet sker automatiskt (Hjertström Lappalainen och Schwarz, 2011, s. 

98). Genom erfarenhet av praktiskt handlande skapas en form av kunskap som vi inte är 

medvetna om eller har ord att beskriva det som sker, en så kallad tyst kunskap. I den tysta 

kunskapen finner vi färdigheter som vi sällan kan beskriva hur de utförs, utan dessa sker genom 

att vi kopplar ihop händelsen med en helhetsbild runt situationen (Thomassen, 2007, s. 28). 

En av de viktigaste filosoferna inom den praktiska kunskapen var Aristoteles. Aristoteles föddes 

år 384 f.Kr i vad som idag är norra Grekland. Han for som artonåring till Athen där han började 

studera vid Akademin (Burman, 2014, s. 33). Akademin var en skola som Sokrates lärjunge 

Platon hade startat i början av 300 hundra-talet f.Kr (ibid, s. 29). Efter studerandet arbetade 

Aristoteles som privatlärare innan han startade sin egen skola, Lyceum som också låg i Athen 

(ibid, s. 33). 

Aristoteles utforskade och skrev väldigt mycket inom olika vetenskaper. Han utvecklade i sin 

etik en kunskapsteori där han bland annat delade in de olika vetenskaperna i två huvudområden. 

I det ena området kategoriserade han de teoretiska vetenskaperna, de kunskaper som ”inte kan 

vara på något annat sätt än det är” (Burman, 2014, s. 34) Inom det andra området placerade han 

de praktiska vetenskaperna, som innefattar ”sådant som kan förändras” och som ”skulle kunna 

vara annorlunda än det är” (ibid, s.34). Därefter så namngav han fem olika huvudformer av 
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kunskap som innefattade både de teoretiska och praktiska kunskapsområdena. Dessa fem olika 

huvudformer gav han namnen: episteme, techne, fronesis, sofia och nous (ibid, s.35–36).  

Den första formen av kunskap kallade Aristoteles för episteme. Det är en teoretisk-vetenskaplig 

kunskap, som under lång tid ansågs vara den enda formen av kunskap som räknades 

(Gustavsson, 2000, s. 30). Själva ordet episteme kommer från grekiskan och betyder just 

kunskap (Eriksson, 2015, s.18). Enligt Platon handlar episteme om det vi verkligen vet 

(Burman, 2014, s.30) ”och som inte kan förhålla sig på något annat sätt än det gör” (ibid, s.35). 

Episteme är en kunskapsform som inte bygger på en lång erfarenhet, utan det är en kunskap där 

unga, oerfarna människor tidigt kan nå stora framgångar (Nilsson, 2009, s.45). Till den här 

kunskapsformen kan man sätta orden att veta (Gustavsson, 2000, s. 31).  

Den andra formen som Aristoteles namngav var den praktiska kunskapen techne. Techne är en 

teknisk kunskap eller praktisk kunnighet, den handlar om tillverkning och innefattar det vi gör 

(Burman, 2014, s.36). Kunskapen techne handlar om att veta hur man gör saker och att kunna 

färdigheter och praktiska uppgifter (Gustavsson, 2000, s. 31) (Svenaeus, 2009, s.20). 

Den tredje formen av kunskap, fronesis, är en praktisk kunskap som Aristoteles även kallade 

för praktisk klokhet (Nilsson, 2009, s.39). Fronesis är en förtrogenhetskunskap som förvärvas 

under lång tid. Den utgår från etiska handlingar om hur vi människor handlar gentemot varandra 

i specifika situationer. Den fronetiska kunskapen är övervägande situationsbunden (Hjertström 

Lappalainen, 2014, s. 15). Inom den här kunskapsformen handlar det till exempel om att veta 

när och hur, samt hur mycket du ska göra i en viss situation. (Svenaeus, 2009, s.21).  

Aristoteles talade också om kunskapsformerna sofia och nous (Svenaeus, 2009, s.21). Det är 

kunskapsformer som inte fungerar ensamt, utan kompletterar episteme, techne eller fronesis till 

att nå en mer fördjupad kunskap (Nilsson, 2009, s. 45). Sofia, är en filosofisk kunskap som 

betecknar vishet och visdom (Svenaeus, 2009, s. 21). Nous, beskriver Aristoteles som 

förnuftsinsikt, intuition (Svenaeus, 2009, s.21). Tillsammans med episteme så skapar nous 

enligt Aristoteles den högsta formen av teoretiskt tänkande, visdom (sofia) (Nilsson, 2009, 

s.45). 

Inom den tredje formen av kunskap fronesis tar Thomassen upp en klassisk modell för hur 

färdigheter utvecklas i boken Vetenskap, kunskap och praxis (s.26–27). Det är bröderna Hubert 

och Stuart Dreyfus modell över de fem stadierna som tar dig från att vara nybörjare till expert. 

I boken Klassiska texter om praktisk kunskap under kapitlet Fem steg från nybörjare till expert 

så beskriver bröderna Dreyfus själva om hur man genom fem olika nivåer kan gå från att vara 
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nybörjare till expert inom den praktiska kunskapen. Precis som Locke anser de att man skapar 

sig en praktisk klokhet genom övning och erfarenhet som ibland kan vara smärtsam (Dreyfus 

och Dreyfus, 2015, s. 303). För att bibehålla den praktiska kunskapen krävs övning och 

återupprepning av de färdigheter som det handlar om (ibid. s. 304).  Genom de olika nivåerna 

som de kallar för ”fem stadier i förvärvandet av färdigheter” (ibid, s. 309) är dessa: nybörjare, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Inom de olika nivåerna sker en utveckling 

av färdigheterna och man lär sig genom att skapa sig en egen förståelse för dessa genom övning 

och reflektion av situationen. På de två första nivåerna handlar det om att lära sig fakta, följa 

instruktioner och använda sig av regler som är relevanta för färdigheten. Man lär sig på dessa 

nivåer att känna igen signaler och koppla ihop färdigheten med situationen. På nivå tre, att bli 

kompetent börjar man kunna göra egna val utifrån tidigare erfarenheter och reflektioner från 

tidigare situationer. För att nå upp till nivå fyra och fem krävs att man har skaffat sig en intuition 

eller praktisk kunskap som kommer utan att man behöver anstränga sig. Det är den förmågan 

som vi ibland kallar för ”fingertoppskänsla” och som vi oftast använder oss av i vårt arbete i 

mellan mänskliga situationer (Dreyfus och Dreyfus, 2015, ss.309).         

Arbetsdagarna med Pelle är aldrig likadana utan han överraskar hela tiden med nya idéer och 

tankar som kräver nya svar beroende på situation.  Begreppet ”fingertoppskänsla” som tas upp 

under kunskapsformen fronesis är viktig mitt arbete med Pelle. Att kunna läsa av situationer 

som uppstår och agera efter min egen erfarenhet är något som jag gör dagligen. Med Pelle 

hamnar jag hela tiden i dilemman där jag inte kan använda mig av regler utan jag måste agera 

efter min egen intuition.  Att ha tillit till min egen ”fingertoppskänsla” är viktig för mig under 

mina arbetsdagar då jag oftast arbetar ensam med Pelle och har ingen annan att kunna rådfråga 

i de situationer som dyker upp. Men efter de diskussioner som har kommit upp på våra 

fritidsmöten om Pelles hoppande och voltande och mina kollegors syn på hans beteende undrar 

jag om min ”fingertoppskänsla” brister för mig runt Pelle i de situationerna? (Dreyfus och 

Dreyfus, 2015, s. 322).  

 

Fronesis 

 

Jag känner att jag med den här delen av min essä går in på ”djupt vatten”. Jag befinner mig nu 

inom ett kunskapsområde som jag inte har vetat om och reflekterat över tidigare i mitt arbetsliv.  

Fronesis, sofia, dygd och etik var för mig exempel på nya begrepp inom ett kunskapsområde 
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som jag inte hade kunskap om innan jag påbörjade min utbildning och inte visste att jag redan 

använde mig av i mitt arbete. När jag idag sitter och skriver detta examensarbete anser jag att 

dessa begrepp är viktiga i min reflektion om mitt dilemma och mina frågeställningar.  

”Fronesis är kunskap om det enskilda, det situationsberoende och konkreta” (Thomassen, 

2007, s.24). Det är det som alltid kan vara annorlunda i skillnad mot den teoretiska kunskapen 

som alltid är samma och ”inte kan vara annorlunda” (ibid, s.24). 

Inom en del av den mänskliga själen hittar vi tänkandet som delas in i två olika former. Det ena 

är vetandet, episteme, det kan inte förhålla sig på något annat sätt utan det man vet, vet man. 

Den andra formen är fronesis, där du genom att överväga och tänka logiskt når ett beslut om 

handling av den situation du befinner dig i för stunden (Nilsson, 2009, s.43). 

Aristoteles tankar om fronesis i den Nikomanchiska etiken har analyserats och tolkats av många 

filosofer under åren. Fronesis behövs när vi hamnar i en situation som inte har ett givet rätt eller 

fel, ett dilemma. I en sådan situation sker redan ett handlande men, vi vet inte hur vi ska handla 

(Nilsson, 2009, s. 48). Aristoteles anser att fronesis är den högsta formen av praktisk kunskap 

(ibid, s.47) och att det är den kunskapen som behövs för att nå upp till ”god praxis”. Ordet 

praxis härstammar från grekiskans prattein och betyder ”att göra”, ”att utöva” och handlar om 

vårt handlande och vår interaktion med andra människor på det mellanmänskliga området 

(Thomassen, 2007, s.19). 

 I mitt arbete med Pelle har jag med mig den ”värdegrundade praxisen” dagligen, för att kunna 

stödja och hjälpa Pelle till en bra livssituation. Genom att stödja och stärka hans beteende inom 

det sociala området kan jag ge honom redskap inför framtiden till att själv kunna handla gott. 

För att uppnå ”god praxis” behöver jag veta hur jag ska agera i den specifika situationen som 

det just för stunden handlar om (Thomassen, 2007, s. 23). 

I de dilemman som jag har beskrivit tidigare i min gestaltning har jag upplevt att jag och mina 

kollegor tänker olika runt de dilemman som uppstått på rasterna. Det kan till och med vara så 

att för dem så är det inget dilemma utan en fråga om regler och ansvar, men för mig så blev det 

ett dilemma då jag måste vidarebefordra det till Pelle. 

Men jag inser också att det finns en risk med min vilja att Pelle och andra elever ska få hoppa, 

volta och cykla under rasterna. Som mina kollegor tog upp under våra fritidsmöten så har ju vi 

rast pedagoger ett ansvar över det sker på rasten både positiva och negativa saker. Jag förstår 

deras oro över vilka skador som kan ske när det är många elever som cyklar samtidigt och att 
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det finns ett tävlingsmoment i det dem gör. Jag förstår också deras rädsla när Pelle gör sina 

volter och det kan både komma andra elever i vägen som kan bli påhoppade och kanske det 

värsta vad skulle hända om Pelle inte kommer runt i sin rotation och landar på nacken?  

Jag har ställt mig frågan flera gånger under den här tiden, varför ville jag inte ha ett negativt 

beslut om hoppandet, voltandet och cyklandet? Var det för att jag skulle slippa berätta för Pelle 

om det? Eller var det för att jag förstod hur hårt det skulle ta på Pelle att han inte skulle få 

fortsätta med sina intressen? 

Pelle blev såklart både upprörd och arg och skulle ”aldrig mer i hela sitt liv komma tillbaka till 

skolan igen”. Det var som tur övergående, då han egentligen vill och vet att han måste vara i 

skolan och på fritids och faktiskt innerst inne gillar det. Men han hade ändå behov av att visa 

sin bestörtning över de besluten som hade tagits över hans huvud.  Pelle hade väldigt svårt att 

låta bli att inte volta och cykla efter förbuden.  Han gjorde det i ”smyg” när han trodde att jag 

inte såg och jag blev tvungen ”att se mellan fingrarna” en tid. Det blev en ganska stor spricka i 

vår relation till varandra då jag tror att han kände sig sviken av mig när jag var tvungen att 

backa och ta bort något som han tidigare fått göra. Vår relation bygger på att jag står för det jag 

säger och här rasade det rejält. Är det möjligt eller omöjligt att det laga och bygga upp det som 

nu har raserats mellan oss? 

Skulle jag ha reagerat annorlunda på beslutet om det inte hade handlat om Pelle utan om någon 

annan elev på skolan? Hade det då varit någon av mina kollegor som känt att hen hade hamnat 

inför ett dilemma? Som jag skrev i min gestaltning var det inte första gången som Pelles 

handlingar och beteende varit uppe på våra fritidsmöten. Det har handlat om att Pelle inte har 

fått äta frukost i matsalen tillsammans med övriga morgonfritidsbarn då han inte har uppfört 

sig i kollegornas ögon. Jag vet att det har handlat om att Pelle sagt ord som inte varit passande 

och haft ett hyperaktivt beteende, men i mina ögon kan inte Pelle styra över dessa handlingar 

och jag tycker att det är fel att straffa honom för det.  

Hur kan jag hjälpa Pelle så att det fungerar bättre för honom på morgonfritids och hur kan jag 

hjälpa mina kollegor att förstå Pelles situation på morgonen? Varför tycker jag inte att det är så 

farligt med hans beteende? Handlar det om var vi pedagoger befinner oss inom den praktiska 

kunskapen och speciellt den praktiska klokheten, fronesis?  

Jag, liksom mina kollegor har med vår arbetslivserfarenhet inom vårt yrke skaffat oss en 

praktisk kunskap och en praktisk klokhet under våra verksamma år inom yrket. Vi bär med oss 

en ”ryggsäck” av våra egen specifika erfarenhet av olika situationer som rör vårt arbete.  Men 
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vems kunskap och vilken kunskapsform är det som är det rätta i beslutet om att förbjuda 

hoppandet och voltandet för Pelle? Vad är det som gör att jag tycker att jag har rätt när mina 

kollegor vill förbjuda hoppandet och voltandet på skolgården? Kan jag lita på att min praktiska 

klokhet är den rätta för just det här sammanhanget? Mina kollegor har också en erfarenhet med 

sig och en praktisk klokhet som de liksom jag har skaffat sig genom vår arbetslivserfarenhet.  

 

En skola för alla? 

 

I min gestaltning och i mina frågeställningar så ser jag att ett av mina dilemman handlar om vår 

förmåga eller oförmåga att kunna göra olika för olika elever. Jag vet också att mina 

frågeställningar till viss del handlar om min förståelse för Pelle och andra elever inom det 

neuropsykiatriskaspektrat och deras behov utifrån deras diagnoser. 

Jag använder min praktiska kunskap inom det neuropsykiatriskaspektrat när jag arbetar med 

Pelle under hans skoldag. Att stödja Pelle i hans kamp för en likvärdig skoldag anpassad för 

just hans behov är något som jag har med mig i mitt arbete hela tiden. Men kan det vara så att 

jag i min iver att göra allt bra och rätt för just honom glömmer bort eller förtränger väsentliga 

saker som regler och ansvar i mitt arbete? 

Jag har också uppmärksammat en brist på kunskap och bemötande mot de elever som inte följer 

normen. En kollega sade under vårt fritidsmöte, ”det är ju bara att säga nej, och se till att han 

slutar”. Nej, så lätt är det inte för Pelle som har en diagnos inom neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, alla klarar inte bara av att låta bli för att någon annan har bestämt att 

det ska vara så.  

Det har i alla tider funnits behov att ta hänsyn till olika elevers förutsättningar och behov. Det 

handlar också om att kunna ta hand om olika förmågor och kunskaper som hos eleverna är 

olika. Lusten att lära bör på olika sätt uppmuntras så att varje elev får möjlighet att vidare 

utveckla det som eleven har särskilda anlag för. 

När jag läser i boken Pedagogikens historia om pedagogen och läraren Marcus Fabius 

Quintilianus som levde och verkade ca 35-ca 100 e.Kr blir jag alldeles varm i hjärtat. 

Quintilianus skrev bland annat boken Den fulländade talaren som handlade om utbildning och 

pedagogiska problem. Det jag fastnade för i hans tänkande var hans medvetenhet om att alla 

barn inte är likadana, utan att de har olika slags begåvning och talanger som läraren bör ta 
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hänsyn till i sin undervisning. Undervisningen bör i högsta grad individanpassas efter elevernas 

egna förutsättningar (Burman, 2014, s.45–47). De här tankarna hade även Johan Amos 

Commenius på 1600-talet som också såg det nödvändigt att individualisera undervisningen och 

att den inte behöver se likadan ut för alla. Tvärtom så tyckte han att det var nödvändigt att 

anpassa undervisningen efter elevernas individuella anlag och förutsättningar (Burman, 2014, 

s.82). 

I dagens Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016 så 

står det i kapitel ett om skolans värdegrund och uppdrag, en likvärdig skola: 

Undervisningen ska anpassa till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper (Lgr11, rev2016, s.8).  

Jag undrar om vi pedagoger som arbetar inom skolan har med oss dessa meningar i vårt dagliga 

arbete? Att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Gör vi 

verkligen det när vi går in och skapar regler och förbud mot att hoppa, volta och cykla när det 

är en så pass viktig del i Pelles skoldag. Jag ser att kunskapen om hur vi kan bemöta Pelle och 

andra elever inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är väldigt olika och att det kanske 

är en brist av kunskap för dessa elever som inte finns som gör att vi känner oss tryggare med 

att besluta om ett förbud än att tillåta de fysiska aktiviteterna.  

 

Idrott och hälsa 

 

Jag har med åren skaffat mig en bred praktisk kunskap inom idrott och hälsa då jag själv varit 

fysiskt aktiv inom flera idrotter och nu även byggt på det med en utbildning inom området. 

Under min utbildning där jag läst ämnet idrott och hälsa på gymnastik och idrottshögskolan har 

det gett mig ytterligare begrepp på hur viktigt det är med motorik, rörelse och fysiskaktivitet 

för alla elever som är anpassat till just deras egen nivå.  

Kan det vara så att om jag inte hade den praktiska kunskapen av idrott och hälsa med mig så 

skulle jag inte ha reagerat så negativt när mina kollegor ville förbjuda de aktiviteter som har 

drabbat min elev Pelle? Jag kanske till och med skulle ha blivit lättad av att det är flera kollegor 

som har reagerat och uppmärksammat Pelles val av aktivitet på rasterna och att det faktiskt kan 
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vara farligt för honom att göra det.  Och att jag nu inte ensam behöver stå bakom ett beslut av 

förbud av det han gör och som till och med skulle kunna skada honom för livet. Om vi förbjuder 

Pelle att hoppa och volta som vi har bestämt på fritidshems mötet så kommer han förstås att bli 

arg, besviken och tappa tron på mig i vårt förhållande till varandra. Men jag har då inte varit 

ensam i att ta beslutet utan kan luta mig tillbaka mot hela vår arbetsgrupp av att det är ett 

gemensamt beslut som alla pedagoger har bestämt. 

Men om jag och mina kollegor tillåter Pelle att fortsätta hoppa och volta kommer han att kunna 

utveckla sin fysiska förmåga och bygga vidare på sin självkänsla och självförtroende över att 

vara duktig på någonting. Han kommer också att kunna fortsätta umgås och utveckla sin sociala 

kompetens som hans hoppande och voltande har gett honom på rasterna då han hittat nya 

kamrater runt sitt intresse.  

Jag har under det här examensarbetet tagit del av en vetenskaplig artikel av Mariana Brussoni 

som handlar om barns rätt till att vistas i utomhus miljö och att barn behöver få utmaningar och 

kunna få ta risker i sin lek. Barn behöver få plats att utveckla sin fria lek utomhus för att kunna 

utveckla sin rörelseglädje och livslust utan att vuxna säger nej och stopp! Det här stödjer min 

intuition över att låta Pelle få fortsätta att hoppa och utföra sina volter, som i längden ger honom 

självförtroende, glädje, motoriskstyrka och bra balans. Listan av utvecklingsområden kan göras 

ännu längre och efter min utbildning till idrottslärare på Gymnastik och idrottshögskolan som 

jag genomgick för ett år sedan stödjer den här artikeln mycket av det mina lärare där 

undervisade om. Barn är olika i sin motoriska utveckling och alla barn behöver få utöva motorik 

på sin nivå och inom sitt intresse/kunskapsområde för att vi inte ska släcka deras vilja och 

intresse för att vara fysiskt aktiva. Jag har ju tidigare gett Pelle tillåtelse att hoppa och volta, 

fast med vissa regler som han ska förhålla sig till. Det som han och jag har kommit överens om 

tillsammans är vilken höjd och vilket underlag det ska vara för att göra det så säkert som möjligt 

utifrån den miljö som Pelle har tillgång till på rasterna.  

Pelle har ju en särskild begåvning och talang för det mesta inom området rörelse och motorik. 

Han besitter en mycket god förmåga speciellt inom allt som har med balans och kroppskontroll 

att göra. Genom det förbud som togs på vårt fritidsmöte stoppade vi Pelles möjligheter att kunna 

fortsätta utveckla sin förmåga att hoppa och volta under skoldagen samt stärka sin självkänsla 

och självförtroende. Det är extra viktigt för elever som har någon form av diagnos inom det 

neuropsykiatriskaspektrat att kunna få möjlighet att bygga upp en högre självkänsla och bättre 

självförtroende inom områden som de känner att de är duktiga inom.  
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Under arbetet med mitt examensarbete hittade jag en vetenskaplig artikel som heter ”Highsense 

of coherence in adolenscence is protective factor in the longitudinal development of ADHD 

symptons” där en av medförfattarna är Tobias Edbom. Tobias Edbom forskar vid Karolinska 

institutet inom klinisk neurovetenskap och har bland annat skrivit en avhandling som handlar 

om hur självkänsla och känsla av sammanhang är viktig för barn med ADHD och hur det kan 

få symtomen på långsikt att minska och stagnera. Han har uppmärksammat hur viktigt det är 

att barn med låg självkänsla inom skolämnen har möjlighet att bygga självförtroende genom 

sina kunskaper inom andra prestationer och talanger som barnet besitter. Det här kopplar jag 

till mitt självständiga arbete och min elev Pelles stora intresse och talang för att hoppa och göra 

volter som jag anser är viktigt och bra för hans personliga utveckling och att höja hans status 

gentemot andra elever som tycker att han är så bra på det han gör inom rörelse och motorik.  

I boken Salutogenes - om hälsans ursprung står det att läsa om betydelsen av att känna ett 

sammanhang (coherence) i det som man gör. Enligt Antonovsky består känslan av sammanhang 

av tre delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att kunna skapa meningsfulla 

aktiviteter där eleven känner att aktiviteten är begriplig och hanterbar för eleven är viktigt för 

att hen ska må bra. Den salutogena teorin talar för att salutogenes är viktigt i lärandet och 

undervisningen för elever med särskilda behov och inlärningssvårigheter. Man ser också en vikt 

av att ge eleverna utrymme för individuella inlärningsstrategier där eleverna får förutsättningar 

till att finna en mening i skolarbetet (Eriksson, 2015, s.24–25). 

 Det här stämmer väldigt bra överens med vilka behov Pelle har med de uppgifter och aktiviteter 

som sker under hans skoldagar. Pelle har stort behov av att vara motiverad och förstå varför 

han ska göra specifika uppgifter. När han själv får vara medbestämmande och ha inflytande 

över sina skoldagar så leder det till en positiv känsla för honom.  

 

Avslutande reflektion 

 

Nu har jag kommit fram till slutet av mitt examensarbete och det är dags för mig att 

sammanfatta det som jag har kommit fram till i mitt arbete. I den här essän har jag reflekterat 

över vilken kunskap pedagoger inom skola och fritidshemmet använder vid händelser som 

dyker upp under arbetsdagen. Jag har använt mig av de tre olika kunskapsformerna episteme, 

techne och fronesis när jag har reflekterat över min berättelse och mina frågeställningar.  Det 
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är speciellt kunskapsformen fronesis som har inspirerat mig att skriva detta arbete då jag anser 

att det är just min egen unika erfarenhet som är viktig i mitt dagliga arbete med min elev 

Pelle.  

Den första frågeställningen i min essä handlade om hur olika vi pedagoger reagerar när Pelle 

hoppar och voltar på skolgården. Min berättelse visar på hur mina arbetskollegor reagerar med 

rädsla över det Pelle gör, medans jag inte alls känner igen mig i deras oro. Varför är inte jag 

lika rädd och orolig över det Pelle gör på rasten som mina kollegor? Jag har tidigare i min 

reflektion med litteraturen varit inne på den tillit jag känner till Pelle med det som han gör. Jag 

vet att han har kunskapen och förmågan att klara av att hoppa och volta. Genom den närhet som 

Pelle och jag har till varandra då jag arbetar tillsammans med honom under de flesta av 

skoldagens timmar har vi skapat en tilltro till varandra. Många av dessa timmar har vi tillbringat 

ihop både i idrottshallen och på skolgården där Pelle har haft möjlighet att utveckla sina 

motoriska färdigheter samt bygga upp sin självkänsla och självförtroende. Min erfarenhet inom 

ämnet idrott och hälsa har skapat mig en trygghet och kunskap över det som Pelle utövar och 

gör med sin kropp. Men jag vet också att det finns en chans till att det skulle kunna hända något 

allvarligt som mina kollegor har tagit upp på våra fritidshemsmöten, men jag tycker ändå att 

det är fel att säga nej och stoppa i förebyggande syfte. Jag vet också att min närhet till Pelle 

hela dagarna gör att jag kan hjälpa honom välja ”rätt väg” när han inte vet vad han ska göra i 

stunden. På det sättet kan jag vägleda honom till att agera klokt när han hamnar i situationer 

med andra elever eller vuxna som inte förstår hans behov av rörelse och fysiska aktiviteter under 

hans skoldagar.  

I min andra frågeställning i den här essän ställer jag mig frågan: Hur stor del i ett förbud har 

kunskap och speciellt den praktiska kunskapen rörande ett beslut som att förbjuda voltandet 

och cyklandet på rasterna? Jag ser att i de beslut som vi tog på våra fritidsmöten rörande 

förbudet att volta och cykla på rasterna baserades dessa både på kunskapsformerna episteme 

och techne. I kunskapsformen episteme använder vi oss av fakta och kunskap runt en specifik 

sak och det som vi vet om det, det vet man, kunskapen är fast. I det här fallet med aktiviteterna 

på rasterna så finns det fast kunskap om vad som kan hända om Pelle inte skulle klara av det 

han gör och även kunskap om vad som skulle kunna hända om någon annan elev kommer i 

vägen för hans voltande. Jag vet också om den här kunskapen, men vill inte riktigt ta till mig 

den som mina kollegor då jag i första hand är mer partisk med Pelle i det här fallet. Varför är 

jag partisk med Pelle? Är det för att jag inte vill förstöra min relation med Pelle som får sig en 

törn när jag måste meddela honom de beslut om förbud att volta och cykla som vi har tagit på 
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våra fritidshemsmöten. Jag kanske till och med är lite självisk i den här situationen då jag inte 

vill ha ett förbud på dessa aktiviteter då det leder till extra svårt arbetet för mig då jag måste 

informera Pelle om beslutet.  

I den tredje och sista frågeställningen i den här essän var min fråga: Hur skulle pedagogerna på 

skolan kunna bemöta Pelle och andra elever med neuropsykiatriska funktionssättningar på ett 

sätt som bejakar dessa elevers behov av rörelse och fysiska aktiviteter? I den här frågan tror jag 

att de flesta pedagoger önskar ha mer kunskap om Pelle och andra elever med neuropsykiatriska 

funktionssättningar men att det fattas tid till att skaffa sig den. På de fritidsmöten som jag och 

mina arbetskollegor har en gång i veckan är dagordningen oftast full med punkter som rör andra 

saker och detta fattas tid till att diskutera och reflektera över enskilda elever och händelser. Vi 

har haft handledning med vår skolpsykolog vid ett tillfälle som alla kollegor tyckte var väldigt 

bra och som vi ville ha mera av men det har inte blivit så. För att fler kollegor ska kunna förstå 

och stötta Pelle i hans skoldagar, behövs det mer kunskap och utbildning runt hans och andra 

elevers problematik för att deras skoldag också ska kunna bli den bästa skoldagen för dem.  

När jag arbetar med Pelle hamnar jag hela tiden i situationer där jag oftast med väldigt kort 

betänketid måste ta ett beslut om hur jag ska agera runt hans frågor och beteenden. Jag behöver 

i dessa lägen ta hänsyn till Pelle ur ett etiskt perspektiv där jag som pedagog måste tänka på att 

inte kränka eller köra över hans idéer och beteenden utan respektera Pelle för den han är. Jag 

tror att det är min erfarenhet och min förtrogenhet med handlingarna som gör att jag ändå känner 

mig trygg när Pelle gör volter och cyklar utan att hålla händerna på styret i branta nedförsbackar. 

Jag avslutar min essä med dessa ord från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, reviderad 2016: 

”Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” (Lgr11, rev.2016, s.7) 

Om vi verksamma pedagoger inom skola och fritidshemmet ska kunna leva upp till dessa 

meningar från läroplanen, så anser jag att vi behöver använda oss av alla de olika 

kunskapsformerna som Aristoteles beskrev redan för 2500 år sedan. Dessa kunskapsformer är 

lika viktiga idag som de var då för alla oss som befinner sig i skolan, både elever och pedagoger.  
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