
 
 
 
 
 

 
 
 

EXAMENSARBETE 
Hösten 2009 
Lärarutbildningen 

 
 
 
 
 
 

Jag kan – alltså finns jag! 
Om praktisk kunskap i bild‐ och 

slöjdundervisningen på gymnasiesärskolans 
individuella program. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Författare 
Marie Wetterstrand 

 
 

Handledare 
Elisabet Malmström 

 
 
 
 

www.hkr.se 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Jag kan – alltså finns jag! 
 

Om praktisk kunskap i bild‐ och slöjdundervisningen på gymnasiesärskolans 
individuella program. 

 
Författare: Marie Wetterstrand 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abstract 
 
Den praktiska kunskapen synliggörs inte i lika stor utsträckning som den teoretiska, 
och vikten av praktiska kunskaper för ungdomar med utvecklingsstörning 
uppmärksammas sällan.  

Uppsatsens syfte är därför att undersöka den praktiska kunskapen i praktiskt-
estetiska ämnen på gymnasiesärskolan samt att verka för att synliggöra denna 
praktiska kunskap och dess mervärden. Uppsatsen ger en översikt av vad praktisk 
kunskap är, vilka diskurser som finns kring praktisk kunskap idag, samt fakta om 
utvecklingsstörning och särskola, och skapande i praktiskt-estetiska ämnen. 

Genom att göra två semistrukturerade intervjuundersökningar, en med en grupp 
pedagoger som undervisar i praktiskt-estetiska ämnen på gymnasiesärskolan, och en 
med 9 verksamhetsträningsprogramselever ville jag skaffa mig en uppfattning om 
hur undervisningen ser ut i praktiskt-estetiska ämnen på gymnasiesärskolan idag. 

Sammanfattningsvis kom jag fram till att skapande verksamhet på 
gymnasiesärskolan ger eleverna glädje, bättre självförtroende och många olika 
sorters kunskaper och färdigheter, viktiga både för nuet och vuxenlivet, och eftersom 
många särskoleelever har begränsade möjligheter att uttrycka sig i tal och skrift är 
det viktigt för dem att få uttrycka sig genom att skapa i praktiskt-estetiska ämnen. 

Jag kom också fram till att det finns en tudelning mellan praktiska och teoretiska 
ämnen på gymnasiesärskolan och att eleverna kan göra kunskapsvinster om 
pedagogerna arbetar mer ämnesöverskridande. Vidare fann jag att många personer 
med utvecklingsstörning har ett speciellt och personligt uttryck i sina alster. 
 
Ämnesord: Praktisk kunskap, skapandets mervärden, praktiskt-estetiska ämnen, 
gymnasiesärskolan, praktisk konsttillverkning. 
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FÖRORD 
Att skriva om den praktiska kunskapen i gymnasiesärskolans praktiskt-estetiska ämnen har 

varit väldigt intressant och samtidigt ganska svårt, och jag vill tacka de personer som har gjort 

det möjligt. 

Först och främst vill jag tacka de elever och de pedagoger som lät sig intervjuas. Utan er 

hade arbetet inte kunnat genomföras. Jag vill också tacka min handledare, Elisabet 

Malmström, för kommentarer, mailkontakt, litteraturtips och stöd. Det har varit extra viktigt, 

då jag arbetat ensam med examensarbetet. Jag vill också rikta ett tack till mina rektorer och 

schemagruppen på Parkskolan där jag arbetar, för att ni varit lyhörda och lagt ett schema som 

möjliggjort för mig att skriva det här arbetet parallellt med min undervisning, så att jag 

äntligen kan få ut min lärarexamen trots att mina CSN-veckor sedan länge är slut. 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND. 
 

Handens domän är inte ordens. Handens domän är handens. Det är så mycket den kan, handen. Så 

mycket den vet som vi sällan tänker på. Och när vi nån gång tänker på det kan vi ofta inte beskriva 

det, vare sig för oss själva eller för varandra. Så för det mesta finns det bara ett sätt att komma 

underfund med vad handen vet och kan; att helt enkelt låta den visa. 

(Aase & Cellini m.fl. 2002, sid 59)  

 

Jag är textilkonstnär och konsthantverkare. Mina händer älskar att bada i material och de kan 

förvandla fibrer till föremål. De kan sticka och virka, tova och väva, brodera och sy. De kan 

rapportera mönster och de behärskar en mängd textila tryckmetoder. De kan ångfixera siden 

och spänna tryckramar och de känner när levafixfärgen är lagom tjock för att trycka på 

sammet med. Mina händer är viktiga arbetsredskap och min kunskapsbakgrund är 

övervägande praktisk.  

Parallellt med mitt eget konstnärskap undervisar jag i bild, textiltryck, foto och skapande 

svenska på en gymnasiesärskola. I mitt arbete där möter och undervisar jag unga personer 

med utvecklingsstörning. Dessa ungdomar har olika starka och svaga sidor, olika begåvningar 

och svårigheter, men gemensamt för dem alla är att de är på väg mot studenten, från skolan 

och in i vuxenlivet, med allt vad det innebär. Och har man en utvecklingsstörning ses man 

ofta som en belastning för samhället. Man är inte kostnadseffektiv och man passar inte in i 

normen. Man är osmart och har därmed låg status. 

I mina arbeten – både som konstnär och lärare – har jag kommit att fundera mycket kring 

den kunskap en människa har i händerna och i resten av kroppen. Jag har funderat över den 

kunskap jag själv har och över den mina elever har och använder när de är i bildsalen, 

textilslöjdssalen eller träslöjdssalen. Vad är det för ordlös kunskap Maria besitter när hon 

omsorgsfullt väljer nästa färg på pärlan i halsbandet och trär upp den på tråden? Och vad är 

det för något som sker mellan öga och hand när Mattias tittar på paprikan och formar en röd, 

lite ojämn cirkel på pappret?  
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Stillebenuppgift, verksamhetsträningselev. 

 

Jag har också funderat mycket kring tid och nytta i förhållande till den här kroppsliga 

kunskapen. Vad är den bra för? Jag har kommit att fundera kring skapandets mervärden; vad 

ger det mer än en målning, ljusstake eller kudde att skapa just en målning, ljusstake eller 

kudde? Vilka fler dimensioner har skapandet och vad är det eleverna lär sig under arbetets 

gång, som man kanske inte ser eller genast tänker på? Vilken kunskap, viktig för vuxenlivet, 

genererar de praktiskt-estetiska ämnen eleverna på gymnasiesärskolan? ”Nog finns det mål 

och mening med vår färd, men det är vägen som är mödan värd”, skrev Karin Boye i några 

numera nästan utslitna fraser. Jag undrar vad det är som händer på den där vägen och hur man 

som pedagog gör det synligt, både för eleven själv och för elevens omgivning. 

Om svaren på de här frågorna ska kunna hittas tror jag att det är viktigt att börja med att 

resonera kring vad kunskap egentligen är, och, utifrån det, undersöka vad praktisk kunskap är, 

för att vidare kunna fundera kring praktisk kunskap hos elever med utvecklingsstörning. Jag 

är intresserad av vad som skrivits om praktisk kunskap och hur man sätter ord på en kunskap 

som inte är teoretisk, och jag vill också belysa att just därför att kunskapen inte är i första 

hand teoretisk så har den svårt att formulera sig och ta plats. Jag har i mitt arbete valt att 

intervjua lärare i praktiskt-estetiska ämnen på gymnasiesärskolan samt elever på 

verksamhetsträningsprogrammet för att få en bild av vad de upplever att de lär sig i dessa 

ämnen. 

Jag har insett att mitt ämne är svårt att ”tränga in i”. Det problematiska är att försöka få 

någon kunskap om det som är svårt att formulera i ord (praktiska kunskaper) hos personer 

som generellt har svårt att formulera sig i ord (personer med utvecklingsstörning). Det blir 

liksom dubbelsvårt. Att därtill lägga till skapande – konst och konsthantverk - som också är 

ett svårtfångat begrepp, gör inte saken lättare. Estetiska verksamheter är traditionellt 

utomakademiska och ganska ordlösa, men ska beskrivas med ord i en akademisk uppsats. 
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Dessutom av en person som själv har en praktisk bakgrund (men tack och lov inte ordlös). 

Kanske är det just av dessa anledningar extra viktigt att försöka! Detta eftersom jag ibland 

upplever att konstnärer och lärare i kreativa ämnen ofta ser sig som missförstådda och 

medvetna om sina yrkens och ämnens låga status, på ett sätt som till viss del kan riskera att bli 

självuppfyllande. Det finns någon slags allmän uppfattning om att ”folk inte fattar” det 

fantastiska som skapande innebär. Och det kan jag hålla med om till viss del. Skapandet kan 

inte lätt beskrivas i ord eller förklaras, det behöver upplevas för att förstås. Forskning innebär 

att synliggöra den praktiska kunskapen och arbeta för att den ska förstås, respekteras och ges 

utrymme. Och det är utgångspunkten för detta arbete. 

1.2 Kunskap och skolans styrdokument. 

Det svenska skolväsendet vilar på demokratins grund och de demokratiska värdena ska 

genomsyra hela skolans verksamhet. Kunskap är en mänsklig rättighet och en bas som 

demokratin vilar på. Att vara en kunskapande person är något som blir en allt viktigare 

förutsättning för deltagande i ett demokratiskt och samhälleligt liv (Carlgren 2002, sid 28). 

När vi talar om kunskap är det lätt att vi bara tänker på faktakunskaper, på kunskaper som 

sitter i hjärnan, på en teoretisk allmänbildning. Det är lätt att vi glömmer bort att det finns 

andra sätt att betrakta kunskap. Kunskap kan vara baserad på erfarenheter, den kan vara 

personlig och sitta i kroppen. Man talar om att vi lever i ett kunskapssamhälle och i detta 

kunskapssamhälle verkar det vara den teoretiska kunskapen som syns mest och räknas. Den är 

mätbar och det är lätt att se om någon har luckor.  

I skolan blir följden av detta en tudelning mellan praktisk och teoretisk kunskap och mellan 

praktiska och teoretiska ämnen. Men i skolans styrdokument är det tydligt att det ställs krav 

på att läraren ska jobba för att på olika sätt motverka denna tudelning och verka för att ge 

eleverna både praktiska och teoretiska kunskaper. Läraryrket handlar alltså om att skapa 

förutsättningar för att olika förmågor utvecklas hos den lärande människan. I skollagens andra 

paragraf står det att: 

 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja 

deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

(Sveriges riksdag 1985) 

 

Detta innebär, att elevernas olika anlag – intellektuella, praktiska, fysiska och konstnärliga – 

måste få utvecklas allsidigt (Carlgren 2002). I Läroplanen för de fria skolformerna, LPF 94, 
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kan man vidare läsa att:  
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. 

Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen. 

(LPF 94, sid 6)  

 

I regeringens proposition SOU (1999/2000:135) beskrivs förväntningar på framtidens 

professionella lärare. Enligt propositionen ska framtidens lärare låta konstnärliga 

arbetsmetoder bli en kunskapsväg i skolans vardagliga arbete. Läraren ska låta alla förmågor 

hos den lärande människan utvecklas: 

 
Läraren måste också utmana barns och ungdomars föreställningar och visa på andra 

kulturerfarenheter, konstnärliga språk och kulturmöten. Som lärare bör man sträva efter att 

integrera kultur i skolan på ett sådant sätt att konstnärliga arbetsmetoder blir en kunskapsväg i 

skolans vardagliga arbete som öppnar dörrar mellan kulturliv och skola. 

(SOU1999/2000:135, sid 9) 

 

Dessutom slår också FN:s konvention om barnets rättigheter, som är en av 4 internationella 

överenskommelser vilka ligger till grund för läroplanerna, i artikel 31 fast alla barns rätt till 

kultur och till att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet. Alla har rätt att utveckla 

sig, vart de än bor och utifrån sina egna förutsättningar. 

Går man till gymnasiesärskolans kursplan för estetisk verksamhet (ESV1194 Skolverket 

2002) kan man läsa att: 

 
Det estetiska ämnesområdet syftar till att tillvarata och vidareutveckla elevens tidigare erfarenheter 

av att skapa, gestalta och uttrycka sig på olika sätt och i olika material både individuellt och i 

grupp. De estetiska värden och traditioner som skolan förmedlar i utbildningen ger möjlighet till 

igenkännande och förankring i kulturen. Därigenom kan tolerans och förståelse främjas så att 

samverkan och integration i samhället underlättas. Ämnesområdet syftar även till att stimulera 

eleven att ta tillvara samhällets kulturella utbud för att ge upplevelser som berör och berikar fritid 

och vuxenliv. 

(Skolverket 2002) 

1.3 Syfte. 

Uppsatsens övergripande syfte är dels att bidra till att synliggöra den praktiska kunskapen i 

praktiskt-estetiska ämnen både i vanliga skolan och i särskolan och visa på dess värden och 
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mervärden i relation till teoretisk kunskap och lärande. Och dels att fundera kring vilka vinster 

(och förluster) som skulle kunna göras i gymnasiesärskolan genom att höja den praktiska 

kunskapens status och överskrida den tydliga uppdelning av teoretiska ämnen för sig och 

praktiska ämnen för sig som finns idag. 

Undersökningens syfte är att undersöka vilka mervärden undervisning i praktiskt-estetiska 

ämnen på gymnasiesärskolan leder till och vilken kunskap, viktig för vuxenlivet, 

undervisning i praktiskt-estetiska ämnen genererar för elever med utvecklingsstörning. 

Dessutom är undersökningens syfte att undersöka vilka vinster som kan göras om det sker ett 

arbete för att överskrida den tydliga uppdelningen av praktiska ämnen för sig och teoretiska 

ämnen för sig som finns idag. Undersökningens syfte är också att undersöka om det kan vara 

så att en elev som är ”teoretiskt lågbegåvad” kan utveckla den praktiska kunskapen mer, eller 

tillägna sig kunskap bättre på ett estetiskt sätt. Vad händer när en elev skapar om intellektet 

inte arbetar på samma sätt som hos den ”normala” människan? Och hur kan detta synliggöras 

och användas?  

Frågeställningar som ska hjälpa mig att få svar på syftet: 

• Vilka vinster leder undervisningen i praktiskt-estetiska ämnen till, förutom de fysiska 

produkterna? 

• Vilka mervärden kan nås i bild- och slöjdundervisningen på gymnasiesärskolan när 

den praktiska kunskapens status höjs och när det sker ett arbete för att överskrida den 

tydliga uppdelningen av praktiska och teoretiska ämnen?  

• Vilken kunskap, viktig för vuxenlivet efter gymnasiesärskolan, genererar de praktiskt-

estetiska ämnena? 

• Vilka karaktäristiska drag visar sig i bild och form-uttrycken hos konstnärer som har 

en utvecklingsstörning? 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
Eftersom jag har haft svårt att hitta litteratur som behandlar den praktiska kunskapen hos 

gymnasieelever med utvecklingsstörning har jag fått börja väldigt brett och läsa mig inåt från 

tre håll: dels har jag läst kunskapsfilosofi, dels skrifter om praktisk kunskap och dels texter 

om konstnärligt skapande (med eller utan personer med utvecklingsstörning inblandade…) 

och jag har ofta känt mig som katten som börjat gå varv efter varv runt den heta gröten. Med 

anledning av detta har min forskningsbakgrund blivit ganska omfattande, och en aning 

spretig, på vägen mot pudelns kärna. 
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I min forskningsbakgrund kommer jag att börja med att skriva kort om vad kunskap är, vad 

praktisk kunskap är, och om historisk och nutida kunskapssyn, samt om kunskapssamhälle, 

inlärning och skola. Här kommer jag främst att utgå från Gustavsson (2002), Molander (1996) 

och Liedman (2001) och jag kommer att göra kopplingar till kursplaner och skolans 

styrdokument. Därefter kommer jag skriva kort om utvecklingsstörning och särskola, och där 

kommer jag bland annat använda mig av Falck-Lundkvists bok Fantasi och lekfullhet i 

lärandet (2007). 

Slutligen kommer jag att komma in på konstskapande och då utgå främst från Bondesson 

Holmgren (2007), samt Malmström (2006). Jag kommer att utgå från Bondessons och 

Holmgrens tes att ”ett teoretiskt intresse för det praktiska arbetet inte är en förutsättning för 

det praktiska arbetet.” Jag menar att det är så och att det glöms bort, och jag menar att det är 

dumt att glömma det i arbetet med personer med utvecklingsstörning. 

Inledningsvis bestäms definitioner som används i uppsatsen. 

2.1 Definitioner 

2.1.1 Utvecklingsstörning. 

I uppsatsen användes begreppet ”personer med utvecklingsstörning” om de elever som är 

antagna i särskolan. Detta eftersom det är det begreppet FUB (föreningen för 

utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) använder. Föreningens jurist, Nina Alander, 

menar att det i första hand är fråga om en person, och i andra hand har denna person en 

utvecklingsstörning1. Jag diskuterade också med flera personer som arbetar i särskolan 

angående vilket begrepp som är lämpligt att använda, och de flesta använde själva begreppet 

”person med utvecklingsstörning”, istället för begreppen förståndshandikappad eller 

intellektuellt funktionshindrad.  

Utvecklingsstörningen kan sedan innebära att personen har olika funktionshinder när det 

till exempel gäller intellekt eller att förstå hur saker och ting hänger ihop. 

Utvecklingsstörningen delas in i olika grader eller nivåer; lätt, måttlig eller grav. Arbetet 

koncentreras på elever med måttlig utvecklingsstörning i gymnasiesärskolans 

verksamhetsträningsprogram, men då denna elevgrupp är liten och heterogen och inte alltid 

lätt att ringa in, kommer mina påståenden ibland att röra hela den grupp personer som kan 

omfattas av funktionshindret utvecklingsstörning. 
                                                
1 Mail från FUB 2009-08-17  
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För att klargöra vad måttlig utvecklingsstörning innebär kan man säga att en person med 

måttlig utvecklingsstörning förstår bilder och konkreta symboler och har viss tidsuppfattning. 

Han eller hon kan lära sig att känna igen bilder och förstå vad de föreställer. Genom detta kan 

personen känna igen vissa ord som om de vore bilder och därmed förstå dessa ords innebörd. 

Däremot har personer med måttlig utvecklingsstörning ofta svårt för att läsa, skriva och räkna 

på traditionellt sätt. De förstår talat språk om det är enkelt och konkret, men kan ha svårt för 

att tala själva. De kan utveckla ett eget sätt att kommunicera, eller kommunicerar via till 

exempel teckenspråk. De kan minnas personer, djur, saker, platser och händelser som de har 

upplevt. (Klasén 2008a) 

2.1.2 Praktisktestetiska ämnen. 

I uppsatsen används begreppet praktiskt-estetiska ämnen för bild, textilslöjd och trä- och 

metallslöjd. Även musik och drama är ämnen som kan definieras som praktiskt-estetiska, men 

de ämnena har inte ingått i min undersökning. 

2.1.3 Mervärde. 

När begreppet mervärde används i uppsatsen syftar det på de personliga vinster och de 

kunskapsvinster som eleven gör utöver de tydliga och/eller förväntade i praktiskt-estetiska 

ämnen. Med kunskap menas i fallet faktakunskap, färdighetskunskap, förståelsekunskap och 

förtrogenhetskunskap. 

2.2 Kunskap 

När det lilla barnet kommer ut ur sin mammas mage känner det igen sin mammas lukt, det lär 

sig att fästa blicken och det lär sig att greppa saker. Med hjälp av sina sinnen orienterar sig 

den nyfödda i sin omvärld och upptäcker sig själv och andra. Den lilla, nya människan har 

börjat sin kunskapsresa, en resa som kommer att pågå hela livet. 

Barnet har inte kommit till världen med sin släkts samlade kunskaper eller en databas med 

fakta någonstans långt inne i hjärnan som hon eller han kan plocka fram vid tillfälle. Det 

måste lära sig allt. Och vad det lilla barnet har för förmåga att lära sig är en följd av en mängd 

faktorer; var hon föds, av vilka föräldrar, med vilka gener, i vilken tid och så vidare (Liedman 

2001, sid 54). Har barnet en utvecklingsstörning är förmågan att lära mer eller mindre 

begränsad. 

Vad vi alla har lärt oss som små, med mindre eller större möda, är ofta så självklara saker 

att vi sällan tänker på att vi kan dem. Att vi kan plocka smultron och trä upp på strå beror på 
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att vi en gång som små har övat på att få tummen att möta pekfingret i det så kallade 

pincettgreppet, och att jag sitter här med fingrarna näst intill dansande över tangentbordet och 

kan skriva samtidigt som jag har blicken fästad på skärmen är ett resultat av envis träning 

under maskinskrivningslektionerna i sjuan. Allt eftersom åren går får, eller skaffar sig, 

människan olika kunskaper och kunskap läggs till kunskap. Men hur kommer det sig att vi lär 

oss och vad är egentligen kunskap? Detta är gamla frågor med många förslag till svar. 

Ordet kunskap härstammar från orden ”kunna” och ”skapa”. Kunskap finns inte bara i 

hjärnan, utan i hela kroppen. Först och främst måste vi skilja på kunskap och information. 

Kunskap är information som vi tagit till oss, förstått och kan använda, alltså tillämpad 

information (Gustavsson 2002, sid 39). Detta kan vara på ett ytligare eller djupare plan. När 

en människa tolkat och förstått information har hon fått kunskap. Men kunskap är mycket mer 

än tolkad och förstådd information. 

Att skaffa sig kunskap, kunskapande, är en ständigt pågående process (Gustavsson 2002) 

och människan förändrar hela tiden sin kunskap genom att lära sig nya saker. Kunskapen 

utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem man 

upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör. Kunskapen är ett resultat 

av människans samlade erfarenheter, som visar sig genom det avtryck hon gör genom sitt 

handlande, eller som Carlgren skriver ” Kunskap är inte en avbildning av världen, utan ett sätt 

att göra världen begriplig” (Carlgren 2002). 

2.3 Praktisk kunskap. 

2.3.1 Tudelningen praktisk och teoretisk kunskap. 

En av de viktigaste och vanligaste indelningarna i olika kunskaper är den mellan praktisk och 

teoretisk kunskap. Ordet ”praktisk” härstammar från det grekiska ordet ”praxis” som betyder 

”att göra med handling” och ordet ”teori” kommer från ”Theori´a” som betyder ”åsyn” eller 

”teori” (Liedman 2001, sid 84). Enkelt kan sägas att teori är sådant som görs i huvudet och 

praktik är sådant som görs med kroppen. Vissa är mer praktiskt lagda, andra mer teoretiskt. 

Jag har kunnat se två dikotomier vad det gäller praktisk och teoretisk kunskap: 

- Dikotomin kropp – hjärna. Generellt tycker vi att tänkandet sitter i hjärnan, och att den 

teoretiska kunskapen lagras där, medan den praktiska kunskapen sitter i händerna och kroppen 

och är kopplad till våra sinnen och våra känslor. Man talar om ”veta att” respektive ”veta 

hur”. ”Veta att” innebär kunskap om en sanning, om att något är fallet, medan ”veta hur” 
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innebär kunskap om redskap, att ha färdigheten att göra en viss sorts saker. (Liedman 2001, 

sid 60, Bohlin, 2009, sid 77, Gustavsson 2002, sid 85, Molander, 1996, sid 47) 

- Dikotomin personlig - opersonlig. Teoretisk kunskap är kunskap som kan vara 

fristående och opersonlig; den teoretiska kunskapen kan frikopplas från individen. Det är 

alltså sådan kunskap som kan nedtecknas och sedan kan den existera oberoende av person. 

Den kan föras över till någon annan via en textmassa i en bok eller dator. Praktisk kunskap är 

personlig. Den personliga sidan är den personliga tillämpningen, kunnandet av något 

praktiskt: till exempel att spela piano eller dribbla en fotboll. Den praktiska kunskapen är 

kopplad och knuten till en specifik person och är erfarenhetsbaserad och situationsbunden. 

Kontexten runt omkring är central för att kunskapen ska kunna spela sin roll. Människan utför 

något olika från gång till gång beroende på hur situationen ser ut (Gustavsson 2002, 

Bornemark & Svenaeus 2009). 
 

”Den praktiska kunskapen bärs som en personligt erövrad kunnighet som tagit plats hos individen 

– och den mänskliga gemenskap där han eller hon handlar – och den utövas på ett intuitivt sätt.” 

(Bornemark & Svenaeus 2009, sid 13) 

2.3.2 Vad är praktisk kunskap? 

Min farmor bakade världens godaste bullar. Det var väldigt många som bad henne om 

receptet, men hon kunde inte skriva ner det. Inte för att hon inte kunde skriva, utan för att hon 

inte mätte när hon bakade. Hon bara gjorde. Bullarna innehöll det som bullar brukar 

innehålla; vetemjöl, socker, smör, mjölk, lite kardemumma, lite salt och jäst. Och hon 

blandade, med vana händer, känsla och erfarenhet till en deg som när den var bakad varje 

gång såg likadan ut och smakade likadant och lika gott. Min farmors kunskap var personlig. 

Den satt fast i henne och kunde inte överföras. Och nu när hon är död finns det ingen i världen 

som kan baka sådana bullar mer. 

Exemplet med farmors bullar är ett av miljontals exempel på praktisk kunskap, för den 

praktiska kunskapen finns överallt, hela tiden. Alla människor har en stor mängd praktiska 

kunskaper och så fort vi vaknar på morgonen börjar vi utöva praktisk kunskap. Vi har ett 

kunnande införlivat i våra kroppar som gör att vi exempelvis kan laga frukost, borsta tänderna 

och ta på oss kläder. Vi gör det kanske utan att tänka på hur vi gör, för att det är så naturligt, 

så invant, och vi gör det så ofta. Ett annat exempel är språket. Människan behärskar i 

allmänhet sitt modersmål flytande. Språket kommer till genom användningen av det och 

genom att använda språket utvecklar vi det, utan att för den skull nödvändigtvis kunna 

formulera de regler som styr satsproduktionen (Liedman 2001, sid 55 ff.). 
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Den praktiska kunskapen visar sig genom aspekter som erfarenhet, färdighet, omdöme, 

minne, insikt, eftertanke och känsla och skapas genom föredöme, övning och personlig 

erfarenhet. Den vilar sig på etablerade mönster och gör sig särskilt synlig i situationen och 

processen av kunskapsöverföring där handlandet formas och regleras av sitt sammanhang 

(Bondesson & Holmgren 2007, sid 19). Den praktiska kunskapen får man genom att delta i en 

aktivitet där det praktiska arbetet försiggår, man ser hur någon gör något och han eller hon 

berättar kanske om de olika momenten samtidigt som de utförs, sedan testar man själv. Vi lär 

med våra händer och sedan minns händerna (Aase & Cellini m.fl. 2002). 

Alla sinnen har sina specifika, praktiska kunskaper. Du kan känna igen ett ansikte du sett 

för länge sedan eller se på färgen på en tomat om den är mogen. Du kan känna en doft och 

veta att den kommer från en nypressad citron. Du känner om din hud är torr och behöver 

smörjas. Du hör att en bil kommer körande och det höga ljudet säger dig att det är hål i 

avgasröret eller fel på ljuddämparen. Du hör hur din partner mår på tonfallet i rösten. 

Praktisk kunskap kallas också för tyst kunskap och den tysta eller praktiska kunskap som 

är kopplad till enbart kunnandet i händerna kan också kallas för kunskap i handling (Molander 

1996, sid 9).  

Liedman (2001) gör skillnad på tyst kunskap och tystnad kunskap. Han hävdar att tyst 

kunskap är den kunskap som är intimt förknippad med sinnena och orienteringen i världen via 

dessa. Tystnad kunskap är kunskap som man inte hela tiden behöver eller ens ska reflektera 

över; kunskap som blivit vanor: hur man kör bil, spelar piano, cyklar och så vidare (Liedman 

2001, sid 118).  

Molander (1996), professor i filosofi, sammanfattar de vanligaste användningsområdena 

för begreppet praktisk kunskap genom att urskilja tre huvudbetydelser: 

- Den första handlar om att en beskrivning av något inte är detsamma som det beskrivna. 

Som exempel kan man ta cykling. Att cykla och att beskriva hur man cyklar är inte samma 

sak. Att förklara för en person som inte kan cykla hur man gör när man cyklar är svårt, 

eftersom cykelkonsten är komplex och för att personen i fråga ska förstå vad det innebär att 

cykla behövs något mer än bara den tekniska beskrivningen. Fysiker och matematiker kan 

säkert räkna ut hur mycket kraft det behövs för att ta sig upp för en brant backe och hur man 

ska förflytta sin kroppstyngd i kurvor för att hålla balansen, men för att kunna cykla behövs 

inte den kunskapen. Personen måste själv göra, observera och härma, och genom att sätta sig 

på cykeln testa hur man cyklar. 

- Den andra förutsättningen för tyst kunskap handlar om underförstådda förutsättningar. 

Det kan till exempel handla om inlärning av vissa handlingsvanor och trosföreställningar i en 
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viss kultur eller verksamhet, en intränad kunskap som kanske inte är helt medveten 

(Bondesson & Holmgren 2007, sid 18).  

- Den tredje betydelsen handlar om ett tystat perspektiv, om osynliga erfarenheter eller 

”kunskap som inte har fått röst”. Den kunskapen blir lätt osynliggjord i samhället, och kravet 

för att den ska synliggöras är ibland att den ska artikuleras. Men det kan vara så att den som 

har kunskapen inte har förmåga att artikulera den och just därför använder sig av ett annat 

uttrycksmedel än språket. 

Molander är kritisk till det samhälle som i hög grad baserar kunskap och kunnande på 

förmågan att använda språket både i tal och i skrift, men i synnerhet i skrift. 

Man kan också tala om praktisk kunskap som en kunskap om hur det är att vara människa, 

som levnadsvisdom, eller kunskap som människan skaffar sig genom lång erfarenhet. I 

Filosofiska rummets program om praktisk kunskap i praktiken (Sveriges radio 2009b) talade 

en kvinna som arbetade i hemtjänsten på ett fint sätt om denna kunskap. Kvinnan talade om 

duschning och om att det finns en hel del gamla människor som inte vill duscha. Hon menade 

att teoretiskt kan man ha en regel om att alla ska duscha eftersom det dels är viktigt att vara 

ren för att inte lukta illa och dels av hygieniska skäl. Men att duscha gamla, som inte vill 

duscha, med tvång är att begå övergrepp. Kvinnan talade om att ta sig an problemet olika från 

situation till situation. Den dementa kanske inte vill duscha för att hon är rädd för vatten. En 

annan gamling kanske inte vill duscha för att hon skäms över sin kropp. Med kunskap om 

anledningarna till varför någon inte vill duscha så kan förutsättningar skapas för att få honom 

eller henne att vilja göra det. 

Praktisk kunskap skulle också kunna ses som ett uttryck för uppmärksamhet. Bengt 

Molander återkommer i sin bok Kunskap i handling (2006) till praktisk kunskap som en form 

av uppmärksamhet. Just uppmärksamhet som något som definierar eller ligger till grund för 

praktisk kunskap står det också om i ”Vad är praktisk kunskap” utgiven av Södertörns 

högskola (Bornemark & Svenaeus 2009). 

2.3.3 Intuition – en del av den praktiska kunskapen. 

Ordet intuition är en latinsk översättning av Aristoteles begrepp ”nous” och vår intuition är en 

del av vår praktiska kunskap. Men vad är egentligen intuition? 

Enligt Liedman (2001, sid 34) används ordet intuition som något den människa har som 

kan dra slutsatser utan att ha tillgång till nödvändig bakgrundsinformation, medan Herbert 

Simon beskriver intuition som ett resultat av kunskapsprocesser som genom långvarig träning 

och upprepning blivit så vanemässiga att man inte är medveten om dem, alltså insikter vi når 
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fram till utan att kunna förklara hur vi nådde fram till dem (Bohlin 2009, sid 73). ”Intuitionen 

är hela vår samlade erfarenhet”, sade författaren Kristina Sandberg i en intervju en gång. 

2.3.4 Talang och fallenhet. Praktiskt eller teoretiskt lagd? 

När jag har hållit i pröva-på-workshops i praktiska ämnen såsom tovning och virkning har jag 

ganska tidigt sett stor skillnad på deltagarnas olika fallenhet eller talang för det praktiska. 

Vissa har ett brinnande intresse och vill verkligen lära sig, men hur de än kämpar och försöker 

så blir det pannkaka av allt i alla fall. Och vissa har redan det praktiska i händerna. De kan 

känna i materialet hur materialet ska behandlas.  

På samma sätt som att en människa har lätt eller svårt att lära sig språk, lätt eller svårt för 

att förstå matematik och så vidare, så har hon olika förutsättningar i kroppen och i känslan för 

att skaffa sig praktiska färdigheter. Vissa kroppar är mer lämpade för att spela basket, vissa 

fingrar har lättare för att lära sig virka. Det handlar såklart också om yttre faktorer, såsom 

tränare, pedagoger, föräldrar, mode, intresse och så vidare huruvida man utvecklar dessa 

fallenheter och talanger. 

2.4 Historisk kunskapssyn och kunskapsfilosofi. 

2.4.1 Platon. 

Redan på 400-talet före Kristus ställde Sokrates den epistemologiska frågan: Vilken är 

kunskapens natur och hur kommer man fram till vetande? Hans lärjunge Platon (427-347 

f.Kr.) försökte sedan att svara på denna fråga och definierade kunskap som ”sann, berättigad 

tro”. Enligt Platons definition av kunskap utgår han från det vi tror eller håller för sant och 

sedan återstår det att bevisa. Platon menade att sanningen kan nås via dialektiskt-logiska 

resonemang. Denna kunskap kallade han för ”episteme”. Kunskap kan individen, enligt 

Platon, bara ha om det eviga och oföränderliga och om det föränderliga kan hon enbart ha 

åsikter. Att ha en åsikt eller att tycka någonting kallade han för ”doxa”. Det Platon menade 

med kunskap var för en liten elit och för att bli riktigt kunnig eller bildad krävdes lång 

utbildning (Gustavsson 2002, sid 50 ff.). 

Platons definition av ordet kunskap har sedan gått som en röd tråd genom vetenskaps- och 

filosofihistorien. Det är ofta från Platon man utgår när man i uppslagsböcker och läroböcker 

ska definiera ordet kunskap (Falk-Lundqvist, sid 33). Detta har inneburit att den praktiska 

kunskapen har haft en marginaliserad ställning och Platons synsätt har på sätt och vis 

inneburit en bromskloss för vissa kunskapsformers erkännande (Gustavsson 2002, sid 48). 
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Även skolans kunskapssyn går tillbaka till Platon och Platons teorier har varit grunden för 

skolsystemet i hela västvärlden, vilket bygger mycket på en tudelning av teori och praktik 

(Gustavsson red. 2004). 

2.4.2 Aristoteles. 

Aristoteles (384-322 f. Kr) var Platons student, men skiljde sig från Platon i sin kunskapssyn. 

Aristoteles ansåg att kunskapen har många former och att den vetenskapliga kunskapen bara 

är en av dessa.  

Aristoteles delade i sin bok den Nikomachiska etiken upp kunskap i flera olika grupper. 

Bland annat använde ha sig av ett tredelat kunskapsbegrepp. Där skiljer han mellan vetandet, 

kunnandet och klokheten; episteme, techne och fronesis: 

Episteme. Episteme är den teoretisk-vetenskapliga kunskapen, eller den säkra kunskapen. 

Episteme är det som inte kan förhålla sig på något annat sätt. Denna kunskap är till för att 

förklara hur världen, naturen, samhället och människan fungerar och skiljer sig från att ha en 

åsikt eller tro något. Episteme kan läras ut som formler eller förmedlas genom texter, men 

bygger inte på lång erfarenhet. 

Techne. Techne är den praktisk-produktiva kunskapen som används vid tillverkning, 

framställning och skapande. Techne är traditionellt delad i konst och teknik. Den kunnighet 

som techne innebär resulterar i poiesis (framställning). Det kan till exempel vara ett bakat 

bröd, ett målat stilleben eller ett broderi. Aristoteles frågade sig ”Hur går det till när någonting 

som kan bli något också blir något? 

Fronesis. Fronesis är kunskap som praktisk klokhet i mellanmänskliga relationer. Det är 

handlingar som har ett medvetet syfte: etiskt, politiskt eller socialt. Beskrivningen av 

hemtjänstkvinnan hennes förhållningssätt till duschning av gamla som inte vill duscha är ett 

exempel på fronesis. 

Utöver dessa tre kunskaper ansåg Aristoteles att det fanns sofia (filosofisk kunskap, 

visdom) och nous (förnuftsinsikt, intuition). Kombinationen av episteme och nous leder till 

sofia, vilken Aristoteles ansåg vara den högsta formen av teoretiskt tänkande. Enligt 

Aristoteles hänger den praktiska och den teoretiska kunskapen så tätt ihop som det konvexa 

och det konkava i en kurva (Gustavsson 2002). 

Aristoteles tredelade kunskapsbegrepp kan vi se spår av i både LPO 94 och LPF 94 där 

man möter indelningen av kunskap i de fyra F:n: fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet, 

vilket jag kommer att återkomma till. Den praktiska kunskapen innebär i hög utsträckning 
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begreppen förtrogenhet och färdighet, medan den teoretiska kunskapen istället innebär fakta 

och förståelse (Molander, 1996, sid 52, Carlgren, 2002, sid 30). 

2.4.3 Senare filosofer och kunskapssyn. 

Nedan går jag kort igenom några filosofer och strömningar som jag kunnat se har varit 

betydande för synen på praktiskt kunskap. 

Den grekiska vetenskapen var grundad i en kunskapsteoretisk tradition. Man ansåg alltså 

att det är förnuftet som avgör om något är korrekt kunskap. I och med den vetenskapliga 

revolutionen på 1500- och 1600- talet skedde en brytning med denna tradition. Istället blev 

kunskapsteorin empirisk, det vill säga vad som är korrekt kunskap avgjordes genom 

iakttagelser och undersökningar (Molander 1996, sid 65-66).  

I och med Descartes (1596-1650), fransk filosof och matematiker, fick dualismen 

genomslag och dominerar än i dag. Descartes gjorde en tudelning mellan kropp och själ. Han 

ansåg att vi tänker en sak och vi känner en annan och att sinnena ofta bedrar oss och inte är att 

lita på. Därför ansåg han att individen inte kan få någon kunskap utifrån sinnena. I detta 

forsätter han på Platons spår, ett spår som haft stor genomslagskraft (Molander 1996, sid 67). 

Att praktisk kunskap också kallas för tyst kunskap härstammar från den österrikiske 

filosofen Ludvig Wittgenstein (1889 – 1951), som hade en tanke om att viss kunskap gick att 

uttrycka i ord, medan annan kunskap inte kunde uttryckas verbalt, och den skulle man därför 

”vara tyst om ”. Han menade också att regler och begrepp inte enbart kan grundas på tolkning 

utan måste knytas till handling. Filosofen Michael Polanyi (1891-1976) utvecklade begreppet 

tyst kunskap. Polanyi förde fram tanken att det finns en "tyst kunskap" ("tacit knowledge") 

som spelar en viktig roll för både praktiskt och teoretiskt kunnande trots att den inte kan ges 

en explicit formulering. (Liedman 2001, Gustavsson 2002, sid 81) 

Under 1900-talets början dominerade positivismen; en uppfattning om att vetenskapen 

kunde lösa människans problem (även om det hela tiden har funnits praktiska 

kunskapstraditioner vid sidan om de teoretiska) (Gustavsson 2002, sid 61). Parallellt med 

detta gavs den praktiska kunskapen, den kunskap som människor haft i alla tider, ett språk 

och förklarades. 

Efter industrialismen har praktiska former av kunskap vunnit visst erkännande i 

västvärlden och synen på kunskap har ändrats från att bara vara något som kan skrivas ner på 

papper och bevisas, till att vara något som är sammanvuxet med människans hela 

medvetande. Från att ha tyckt att människans kunskapsförmåga bara var en intellektuell 

förmåga som var kopplad till hjärnan kom man att anse att kunskap också var en förmåga som 
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också var kopplad till vår kropp. Också socialt konstruerad kunskap blev mer och mer 

accepterat (Gustavsson 2002). Detta samtidigt som många av de faktiska praktiska 

kunskaperna minskat. Saker som setts som självklara kunskaper är inte längre det. Att sy i 

knappar, odla morötter eller byta generator på bilen är saker som man nu för tiden ofta ber om 

hjälp med eller låter andra, specialister, göra. 

John Dewey (1859-1952), amerikansk filosof och pedagog, är en av 1900-talets mest 

kände pedagogiske tänkare och en känd pragmatiker. Han var kritisk till ett passivt 

inhämtande av kunskap och menade att all kunskap utgår från våra handlingar. Som följd av 

hans teorier kom begreppet "learning by doing" att myntas. Learning by doing är en 

aktivitetspedagogik där teori, praktik, reflexion och handling hänger ihop. Dewey menade att 

kunskap måste kunna bli till nytta och ha verklighetsanknytning och att individen bör lära sig 

saker genom praktiska övningar istället för genom att memorera. Dewey ville sudda ut 

gränsen mellan teoretiska och praktiska studier (Liedman 2001, sid 126; Hartman, m.fl. 2003, 

sid 12). 

En av personerna som kom att bidra till den nya kunskapssynen var konstfilosofen Susanne 

Langer. På 1940-talet vände hon sig mot det sedan länge allenarådande betraktelsesättet att 

endast det man kan formulera i ord kan räknas som kunskap. Hon visade att vi erfar kunskap 

genom våra sinnen och att sinnena inte är några passiva organ som endast okritiskt 

vidarebefordrar alla intryck till hjärnan, utan att vår intelligens används redan i seendet, 

lyssnandet och kännandet. Redan med sinnena organiserar vi verkligheten för att kunna förstå 

den (Windahl 2008). 

Ungefär samtidigt, 1945, kom Merleau-Ponty, en fransk filosof, ut med ett avgörande verk, 

The tacit dimension, om människans varselblivning. Merleau-Ponty var motståndare till 

positivismen. Mot Descartes devis ”Jag tänker, alltså är jag till”, ställde Merleau-Ponty 

devisen ”Jag kan, alltså är jag till” (Gustavsson 2002, sid 69). Han menade att vi besitter ett 

tyst, kroppsligt vetande, och utifrån detta tar den tysta kunskapen sin utgångspunkt (Liedman 

2001, sid 116-119).  

En annan av den praktiska kunskapens förespråkare och synliggörare var den engelske 

filosofen Gilbert Ryle (1900-1976). Istället för att enbart tala om ”veta att” så talar han också 

om ”veta hur” (knowing that resp. knowing how) (Gustavsson 2002, sid 85).  

2.4.4 Synen på praktisk kunskap i Sverige idag. 

I Sverige finns sedan början av 1900-talet en stark tro på vetenskapliggörande som en viktig 

faktor för en fortsatt upplysning av människor och en fortsatt modernisering av samhället 



 21 

(Molander 1996, sid 36). Kunskap är något man kan läsa sig till, har man fått lära sig. Det är 

inget man får genom att göra saker. Traditionellt anses kunskap alltså vara något som behöver 

kunna bevisas vetenskapligt. Men de senaste 20-30 åren har det i Sverige debatterats kring 

den praktiska kunskapens innebörd och värde och andra kunskapsformer än den strikt 

teoretiska har successivt vunnit erkännande. 

Att den praktiska kunskapen börjat debatteras och synliggöras har till stor del haft att göra 

med en forskning som bedrivits på Arbetslivscentrum. Det var i början av 1980-talet som en 

grupp forskare där intresserade sig för problem som skapades när datorer skulle överta 

människors arbetsuppgifter inom olika yrken. Datorerna visade sig vara dåliga på att uppnå 

den översiktsförmåga som den skickliga yrkesmänniskan hade. Forskare började då 

undersöka vad yrkesmänniskorna hade men datorerna saknade, trots att dessa kunde utföra 

avancerade beräkningar (Liedman 2001, sid 112; Gustavsson 2004, sid 16-17). 

I Arbetslivscentrums undersökningar finns en polarisering mellan teori och praktik, eller 

mellan påståendekunskap och förtrogenhetskunskap. Det ligger i själva utgångspunkten att 

undersöka spänningen mellan en systematisk form av vetande, som kan formuleras som data, 

och en praktisk form av levande kunskap som inte låter sig fångas in på det sättet. 

År 2001 startade Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola i syfte att 

synliggöra den praktiska tysta kunskapen och höja dess status. Året därpå startades där en 

magisterutbildning i praktisk kunskap där yrkesverksamma praktiker medvetandegör, 

formulerar och utforskar sitt eget kunnande. Centrum för praktisk kunskap bedriver forskning 

i ämnet praktisk kunskap och sysslar också med att hålla i forskningssymposier och 

fortbildningar i ämnet. (Bornemark & Svenaeus sid 9-10) 

2.5  Praktisk och teoretisk kunskap: ‐ Två sidor av samma mynt. 

Som tidigare nämnts hävdade redan Aristoteles att den praktiska och teoretiska kunskapen 

hänger samman lika tätt som det konvexa och det konkava i en kurva. Andra filosofer har 

genom historien haft samma uppfattning; Dewey ansåg att den gränslinje man drar mellan 

teori och praktik beror på en förlegad samhällssyn (Liedman 2001, sid 126) och Vygotskij 

betonade det teoretiska inslaget i varje avancerad praktisk verksamhet och vice versa. Einstein 

hävdade att inte bara sinnena utan också det motoriska är indraget i den intellektuella 

processen. Den moderna kunskapsforskningen kommer ofta till samma slutsats. Liedman 

(2001) återkommer ofta till att de olika sorternas kunskap är en förutsättning för varandra: 
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Det moderna samhällets arbetsdelning kan inge föreställningen att vissa av oss enbart rör sig i den 

ena dimensionen, andra i den andra. Hantverkaren eller teknologen är blott och bart sysselsatt med 

sina verktyg, kuratorn eller politikern med samhället, engelskläraren med språket; och 

litteraturvetaren är texternas fånge. I själva verket förutsätter varje arbetsuppgift alla 

dimensionerna. Så länge vi inte inser det, löper vi risk att krympa vår egen horisont. 

 (Liedman 2001, sid 172) 

 

Liedman (2001) menar också att en praktisk färdighet kan gynna ett teoretiskt 

kunskapsskaffande och tvärtom. Han tar som exempel Konrad Zuse, mannen som 

konstruerade den första datorn - en matematiker och tekniker som hävdar att han inte skulle 

blivit så bra på att räkna om han inte varit så bra på att teckna. Att ta körkort är ett annat 

exempel: Du skriver ett teoriprov som du pluggar till och du kör upp efter att ha övat 

bilkörandet praktiskt, på plats i trafiken. För att förstå teoridelen har du hjälp av praktiken och 

för att bli bättre på praktiken, körandet, har du glädje av teorin. Och du måste klara både 

teoriprov och uppkörning för att få ditt körkort. 

Dessa exempel visar på en kunskapssyn som placerar kroppen i centrum och gör 

individens lärande till en aktiv och i högsta grad levande process. Molander (1996) betonar 

också att det kroppsliga inte kan skiljas från det intellektuella i detta praktiska kunnande:  
 

Aristoteles skriver i sjätte boken av Nikomachiska etiken: ´Tre själsfaktorer bestämmer över 

handling och sanning – förnimmelse, intellekt och begär. Denna och liknande separationer ligger 

som ett nät över hela det västerländska tänkandet. De är befästa i till exempel psykologiska 

modeller, gränsdragningar mellan hjärnhalvor, psykologiska forskningsspecialiteter, psykiatriska 

diagnoser och olika typer av kultur och underhållning – för att inte tala om vad filosoferna själva 

snickrat ihop. Dessa djupgående kulturella separationer gör yrkeskunnande och kunskap ytterligt 

svåra att komma åt, man måste då nämligen klippa upp nätet. Det betyder inte att vi ska sudda ut 

distinktionerna ifråga. Vi ska försöka hitta de intressanta mellanrummen, rörelserna, spänningarna. 

Kunskap föreligger inte vid sidan av känslor, sinnesförnimmelser, rutin osv. Hav mod att betjäna 

dig av din egen kärlek och din egen känsla! 

(Molander 1996, sid 81) 

2.6 Den praktiska kunskapens problem att hävda sig.  

 

Den direkta kommunikationen i konsten har språk utanför språket. 

(Bondesson & Holmgren 2007, sid 71) 
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Den akademiska kunskapen har en lång tradition av att formulera sig och formulera sitt eget 

existensberättigande, medan den praktiska kunskapen just är praktisk och därför något man 

inte på samma sätt formulerar sig, eller har formulerat sig, kring.  

Då det talas om vetenskap med ett vetenskapligt språk görs vetenskapen till norm och 

därmed finns det en risk att, medvetet eller omedvetet, utestänga, ignorera eller osynliggöra 

andra former av sanningar. Och när vetenskapen är den rådande normen blir det lätt så att man 

stödjer forskningsprojekt som bidrar till att befästa denna norm. Resurser ges till ”nyttig”, 

underförstått teoretisk, forskning. Och följden blir att den västerländska vetenskapen som 

norm i världen utgör en maktfaktor gentemot andra kunskapsformer. 

I boken ”Medan handen arbetar vidgas blicken” (Aase & Cellini m.fl. 2002) tar flera av 

författarna upp att det man gör med händerna inte har så mycket ordligt språk och att man inte 

har någon vana att tala om det på ett sätt som gör att man kan ”konkurrera” med den 

teoretiska kunskapen. Hårddrar man det kan man säga att tala om hur man målar en tavla är 

ungefär lika svårt som att förmedla ett mattetal i en abstrakt målning! 

Det finns flera orsaker till den praktiska kunskapen generellt är ganska tyst. En av dem är 

för att man inte kan sätta ord på det man vet. Det kan bero på att man inte är van att göra det, 

eller för att det helt enkelt är väldigt svårt att beskriva, eller för att man inte ens vet vad man 

vet. Att i text försöka förklara hur hård leran ska vara för att den ska vara lagom att dreja med 

eller hur man virkar en dubbelstolpe är svårt, för att inte säga omöjligt, även om 

dubbelstolpen inte är så svår i sig, och man inte behöver ha hållit på särskilt mycket med 

keramik för att kunna känna på leran om den är för hård eller mjuk. Det är också svårt att 

beskriva den utveckling som sker i handen när den virkar dubbelstolpar, och definiera stegen 

av förbättring och förfining av kunskapen. 

Att den praktiska kunskapen har svårt att hävda sig kan också vara för att den i högre 

utsträckning är subjektiv och personlig. Därmed är den svårare att mäta och bevisa. Och det 

som är subjektivt och personligt och inte tydligt leder från a till b och/eller går att mäta och 

dessutom inte är vant att formulera sig, kallas ofta för flum och räknas inte på samma sätt som 

det mätbara. 

2.7 Kunskapen och skolan. 

Som jag visat finns det en fast förankrad bild av teoretisk kunskap och praktisk kunskap som 

motsatta kunskapsformer och denna syn kan härledas tillbaka ända till de gamla grekerna. 

Dessa två kunskapsformer är dessutom hierarkiskt ordnade och den teoretiska kunskapen 

anses finare än den praktiska (Gustavsson 2002, sid 80). Detta syns i vårt utbildningssystem 
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och det är underförstått att vissa ämnen är finare, eller viktigare än andra. Det är tydligt att 

kunskaper i vissa ämnen leder till högre status i samhället och till finare jobb, och sedan länge 

benämner man vissa gymnasieprogram som ”studieförberedande” medan andra är 

”yrkesförberedande”. 
 

Ju mindre kunskapen har med kroppen att göra, desto högra status får den.  

(Gustavsson 2002, sid 100) 

 

Eleven möts tidigt av att kunskap delas in olika fack: svenska har hon under en lektion, matte 

under en annan. Under 1900-talet har man i diskussioner om den svenska skolan stött och 

blött tankar om hur många timmar de olika ämnena ska ha i läroplanen och hur mycket tid 

eleven fått inom olika ämnen har varierat genom decennierna. 

I Sverige kom de praktiska formerna av kunskap att etableras på nytt i kunskapsforskning 

på 1980-talet. Som följd av detta kan vi bland annat se de fyra f:n i läroplanen; faktakunskap, 

färdighetskunskap. förståelsekunskap och förtrogenhetskunskap, vilka jag tidigare 

kommenterat i stycket om Aristoteles. Dessa fyra f syftar till olika former av kunskap där: 

fakta är kunskap som information, förståelse är kunskap som meningsskapande, färdigheter är 

kunskap som utförande och förtrogenhet är kunskap som omdöme och de olika formerna 

samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningar. (Carlgren 2002, sid 47, LPF 94, 

sid 8) 

Gustavsson (2002, sid 27 ff.) menar att man traditionellt i svensk skolpolitik kan se en 

uppdelning och en motsättning mellan ett förmedlingspedagogiskt och ett progressivt synsätt, 

för det mesta kopplat till höger- och vänsterpolitik men inte bara. Vänstersidan står 

huvudsakligen för progressivism och motivationsskapande, medan högersidan mer står för 

vetenskap och disciplin. Förmedlingspedagogiken lägger tonvikt vid det färdiga resultatet och 

progressivismen betonar processen. Sedan den borgerliga regeringen bildades 2006 har 

skolminister Jan Björklund (fp) betonat vikten av mer disciplin i skolan och talat om ”mer flit 

och mindre flum”. 

I nuläget läggs mycket resurser på att elever ska nå upp till godkäntnivå i matematik, 

svenska och engelska; tre teoretiska ämnen som ibland kallas för ”kärnämnen” utan att de 

omnämns på det sättet i läroplanen. Man talar om den så kallade treämnesskolan (Fejan 

Ljunghill 2001) och vi blir hela tiden matade med att det är den teoretiska kunskapen som är 

viktigast. Har man möjlighet och förutsättningar att välja teoretiska utbildningar så ska man 

göra det. 
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Enligt Gustavsson (2002, sid 41) är de människor som skaffar sig högre utbildning en liten 

elit. Vilka som blir läkare, forskare, företagsledare beror på en mängd faktorer och alla har 

olika förutsättningar. Det handlar om bland annat om kön, klass och etnicitet. Man har strävat 

efter att demokratisera dessa förhållanden: att skolan och kunskapen ska vara till för alla och 

på lika villkor, men inte lyckats.  

Hantverksutbildningar blir därmed ofta utbildningar för dem som ”har svårt för sig i 

skolan” vilket underförstått betyder de elever som har svårt för teoretiska ämnen. Liedman 

(2001) anser att praktiska utbildningar ofta är påbyggnader. Skolorna utgår från skriften, det 

skrivna ordet och detta, menar han, kan vara på grund av gammal tradition: Skolorna uppkom 

efter skriftspråkets uppkomst och före skriften fanns det inga skolor. Liedman talar vidare 

(2001, sid 173) om en hierarki av verktyg: händer, fötter och sinnen kommer längst ned på 

skalan och högst upp är de verktyg som kräver mycket teoretiska kunskaper för att kunna 

styra. 

Fortfarande är praktiska utbildningar för sig och teoretiska för sig (Gustavsson red. 2004, 

sid 21) och inte sällan läser elever mer teoretiska, studieförberedande gymnasieprogram på 

vissa skolor, medan de mer praktiska, yrkesförberedande gymnasieprogrammen är belägna på 

andra. 

2.7.1 Kunskapssamhället. 

I regeringens proposition SOU 1999/2000:135 kan man läsa följande:  

 
Sverige omvandlas till ett kunskapssamhälle. Kunskapsinnehållet i varor och tjänster ökar och 

utvecklingen av ny kunskap går allt snabbare. Utbildning kommer att bli en avgörande 

framtidsfråga både för den enskilde och för samhället i stort. Skolan, lärarna och lärarutbildningen 

är därför av central, politisk betydelse. Sverige är i dag en ledande kunskapsnation. Svenska 

företag konkurrerar på världsmarknaden med avancerade produkter främst genom en välutbildad 

personal.  

(SOU 1999/2000:135, sid 5) 

 

Kunskapssamhället är en beteckning på tiden för millennieskiftet (Liedman 2001) och 

begreppet växte fram som en följd av ett ökat informationsflöde och ett samhälle som kom 

allt mer att präglas av kunskap, information och utbildning. 

I början av sjuttiotalet infördes kunskap som en produktionsfaktor i nationalekonomin, vid 

sidan om jord, arbete och kapital av den danske nationalekonomin Torkil Kristensen 

(Gustavsson 2002, sid 33-35). Människornas kunskaper kom allt mer att ses som en form av 
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kapital, och vi kom allt mer att leva i ett kunskaps- eller informationssamhälle och se oss 

själva som varelser som lever just i ett kunskapssamhälle, ett samhälle som efterträtt 

industrisamhället och bondesamhället. 

Man började då att försöka effektivisera kunskapen, kallade den för en färskvara och 

försökte på olika sätt få in så mycket kunskap som möjligt i människorna på så kort tid som 

möjligt. Gustavsson (2002) menar att i och med att kunskapen blev en produktionsfaktor 

övergick synen på varför utbildning är viktig från att den är viktig av främst demokratiska 

skäl till att den är viktig av främst ekonomiska skäl. Man satsade på forskning och enligt 

Gustavsson på en ”starkt specialiserad kunskapselit”. Som alternativ ser han ett samhälle där 

alla sorters kunskap är viktig:  
 

Ett rikt kunskapssamhälle måste väl vara ett samhälle där allas kunskaper tas tillvara på ett 

optimalt sätt. Det skulle betyda att olika former av kunskap är förenade med olika verksamheter. 

Ett demokratiskt kunskapssamhälle skulle bygga på en ömsesidig respekt för olika verksamheter 

och därmed för olika typer av kunskap. Istället för ett samhälle som är indelat i vinnare och 

förlorare kunde vi tänka oss ett samhälle i vilket kunskap i dess olika former uppmuntras, så att 

alla kan känna sig delaktiga och centrala för den samfällda utvecklingen. Ett sådant synsätt skulle 

vara svårt att få in i existerande ekonomiska kalkyler, men även ekonomiskt skulle en sådan 

utveckling kunna vara framgångsrik. 

(Gustavsson 2002, sid 35) 

 

Självklart avspeglas samhällets syn på kunskap i skola och utbildning. Följderna av en strikt 

ekonomisk syn på kunskap blir att skolan blir alltmer målinriktad och målstyrd på olika 

nivåer; både statligt, i kommun, enskild skola och hos den enskilda eleven. Man sätter upp 

statligt reglerade mål som ska uppfyllas, gärna så fort som möjligt (Gustavsson 2002, sid 37 

ff.). Den kunskap man då når upp till är den enkelt mätbara kunskapen.  

2.7.2 Lärande. 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” står det i Lpf94, 

sidan 4. Alltså har varje elev i den frivilliga svenska skolan rätt att bli mött precis där hon 

eller han befinner sig och rätt att få undervisningen anpassad efter vad hon eller han behöver. 

Som pedagog måste man alltså utgå från eleven, från hur han eller hon är och vad som behövs 

för att hon eller han ska lära sig. 

Våra kunskaper är ofta kopplade till våra intressen och möjligheter. Det man ser en 

möjlighet att klara av tar man hellre sig an än det som verkar allt för svårt (Liedman 2001, sid 



 27 

26). Därför är det viktigt att ge eleverna uppgifter som intresserar dem och som de kan klara 

av. 

I en klass finns elever med olika behov, olika inlärningssätt, olika intressen, olika 

bakgrunder, och olika intelligenser. Dessa elever kan lära sig samma sak på många olika sätt 

och därför behöver eleverna erbjudas många olika metoder för sin kunskapsinhämtning. 

Människor har olika sätt att bearbeta information, ta den till sig och göra den till kunskap, och 

också olika sätt att lösa problem och förhålla sig till material och tekniker och människor 

fungerar på olika sätt i grupp. Vi har olika lärstilar. Definitionen av ordet lärstil är: hur vi 

koncentrerar oss och bearbetar ny information (Boström 2006). 

Människan har också olika utvecklade sinnen, och olika sätt att lära sig med hjälp av dessa. 

Ett visuellt barn lär sig bäst via synen, exempelvis genom att läsa texter och se på filmer. Ett 

auditivt barn lär sig lättast via öronen och gillar alltså att lyssna och diskutera. Ett taktilt barn 

lär sig bäst när händerna är aktiva på något sätt. Kunskapsspel, pussel och datorprogram 

fungerar då bra. Det fysiska, eller kinestetiska barnet lärs sig bäst när det är i rörelse. Genom 

upplevelser, rollspel med mera (Boström 2006). 

Att variera sättet att lära ut och att göra elevernas skoldagar ombytliga kan också vara ett 

sätt att öka elevernas kunskapsinhämtning. I Lpf 94 står det att skolan ska ” i undervisningen 

skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som främjar elevernas 

lärande.” Att låta eleverna måla efter att ha suttit och räknat eller låta dem sticka en stund 

efter att de har läst eller att låta dem lyssna på en lärares berättelse om franska revolutionen 

efter att de sprungit några varv runt skolgården skulle alltså kunna bidra till en sådan balans. 

Korvstoppas man med kunskaper av ett slag, kan det hända att man till sist blir mättad och 

behöver paus. I pausen kan man göra något annat, något som kräver en annan slags energi. 

Har den psykiska energin tagit slut kanske det är bra att använda den fysiska och tvärtom.  
 

Händerna arbetar med grejen, men tankarna är någonheltannanstans. De vandrar iväg, går på 

utflykt, kommer på något som man glömt, hittar tillbaka till tiden och rummet och nuet. Man 

glömmer vad klockan är. Det blir som meditation.  

( Aase Cellini m.fl., 2002) 

 

2.7.3 Nyttan med den praktiska kunskapen i skolan. 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 Genom hantverket lär man sig sådant man har nytta av i livet om helhet: att finna sin egen vilja 

och handlingskraft, finna tilltro till sin egen förmåga, att driva sig själv framåt mot ett mål, att ta 

ansvar för det man gör, lösa problem. 

(Gustavsson red. 2004, sid 37)  

 

Genom synen på praktisk kunskap för sig och teoretisk kunskap för sig delar vi, som jag 

tidigare varit inne på, upp undervisningen i praktiska och teoretiska ämnen. De ämnen som är 

kopplade till techne, så som bild och slöjd är främst kopplade till görande och vidare till 

talang eller fallenhet, på samma sätt som de ämnen som är kopplade till episteme är kopplade 

till vetande och vidare till intelligens. Men vad finns det för nytta med undervisning i de 

praktiskt-estetiska ämnena? Mycket forskning visar att det finns en hel del mervärden, eller 

vinster med skapande verksamhet för elever: 

Alexandersson (2001) skriver i pedagogiska magasinet om techne, och menar att techne är 

en dynamisk kunskapsform som kan bidra till att skolan blir mera meningsfull. Han menar att 

eleverna ofta har de praktiska ämnena som favoritämnen och många vill jobba mer med sina 

händer, ändå riktas resurser mycket mot de teoretiska ämnena, vilket han anser dumt:  

 
Oavsett ämne eller skolform bör alla barn och ungdomar få se hur deras idéer hänger samman med 

det som produceras av dem själva. Alla kunskapsområden kan resultera i uttryck - eller snarare 

avtryck av olika slag. 

(Alexandersson, 2001)  

 

Höglund (2009, sid 13-15) skriver i en annan artikel i pedagogiska magasinet om forskaren 

Anne Bamfords undersökning av 170 länders arbete med estetiska ämnen. Slutsatserna hon 

kunde dra efter två års materialanalys var att estetiska ämnen har en positiv inverkan på 

elevernas lärande. Hög kvalitet på undervisning i kreativa ämnen stärker elevernas kreativa 

tänkande, förbättrar språkinlärning och matematikinlärning, ökar elevernas självförtroende 

och samarbetsförmåga och stärker det sociala samspelet i en klass. 

I den lilla skriften ”Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden (2003), utgiven av 

lärarförbundet, kan man läsa följande (sid 2): 

 
I slöjden får man påverka och uppleva att man lär ”på riktigt”. I slöjdämnet förenas teori och 

praktik i en process som gör kunskaperna konkreta och begripliga. Att genomföra ett arbete under 

eget ansvar utifrån en egen idé ger ett stort engagemang och motivation att lära. Det stärker tilltron 

till den egna förmågan och ger erfarenheter som kan användas både nu och i framtiden. 

 (Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden, 2003, sid 2) 
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I de praktiskt-estetiska ämnena lär sig alltså eleverna att lita på sig själva. De har en idé, de 

genomför den och är hela tiden med i skapandet. Eleven reflekterar över vad han/hon gör och 

när resultatet är klart går det tydligt att se hur det blev och analysera detta: blev det som jag 

ville? Att se hur andra har löst samma problem, se vad andra gjort och jämföra, diskutera det, 

är mervärden både socialt och demokratiskt. Eleverna lär sig respektera andras arbeten.  

Skriften tar också upp den rent njutbara delen av skapandeprocessen: 
 

Dessutom upplever många människor välbefinnande när de arbetar med material eller redskap i ett 

eget skapande. 

(Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden, 2003, sid 3) 

 

”Den hand som arbetar skapar en hjärna som tänker.” Så uttryckte sig den kände 

möbelformgivaren Carl Malmsten. Och faktiskt är det så att man kan lära sig svåra saker 

praktiskt som man kanske inte skulle klara om man skulle försöka lära sig dem rent teoretiskt, 

eller det som Dewey kallade för ”learning by doing”. Gustavsson (2002) tar ett exempel på 

detta: i en skräddarverkstad kan man se hur lärlingar utför svåra matematiska uträkningar när 

de skär till tyg, uträkningar som de förmodligen inte hade klarat av om det hade ställts inför 

dem i skolans matematikundervisning. 

Skolan skall främja elevernas kreativitet. Detta skall inte uppfattas som att utveckla en 

särskild förmåga hos eleverna, utan kan ses som en dimension av kunskapande. Carlgren 

(2002) skriver: 

 
Kreativiteten kan gälla den intellektuella förståelsen eller praktiska lösningar såväl som 

uttrycksformer för ett innehåll. Att främja kreativitet blir därigenom att skapa utrymme för 

okonventionella tankar såväl som handlingar. Kreativitet är en viktig aspekt av 

kunskapsutvecklingen, den kräver fantasi och förmåga till ovanliga associationer.  

(Carlgren 2002, sid 32) 

 

Trots att det tydligt talas om vikten av estetiska ämnen och kreativitetsutveckling i skolan, 

och trots att de praktiskt-estetiska ämnena är populära hos eleverna, verkar det finnas 

svårigheter att se de praktiskt-estetiska ämnena som viktiga och koppla samman estetiska 

ämnen med teoretiska ämnen. Kanske kan det ha att göra med att det blir för fritt, och 

okontrollerbart? 
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Falk-Lundqvist (2007, sid 28-29) menar att vi, både elever och lärare, förutsätter att 

skolarbete inte ska vara underhållning, men att det ungdomar i hög grad söker sig till är just 

underhållning. Detta beror, menar hon, på att underhållningen innehåller de tre faktorerna 

kravlöshet, spänning och överraskning. Skolarbetet innebär däremot ofta det motsatta: 

kontroll, prestationskrav och förutsägbarhet. Praktiska och estetiska ämnen är i stor 

utsträckning kopplade till fantasi och kreativitet och i bildämnet och i skapande verksamhet 

kan eleverna arbeta mycket utifrån ovan nämnda underhållningsfaktorer men ändå lära sig 

något. Och kanske är det därför de praktiska ämnena är så populära hos eleverna. 

2.8 Utvecklingsstörning och särskola. 

Det vi kan och det vi vet är en stor del av vår identitet. Vårt kunnande är en stor del av vårt 

jag. Kunskapen hänger till stor del ihop med vårt minne, vårt intresse och vår intelligens 

(Liedman 2001, sid 19). Men vad händer med den som inte har något särskilt vidare hög 

intelligens? Hur är det att inte vara smart i ett samhälle där hög IQ ofta innebär hög status och 

tvärtom?  

Följden av ett kunskapssamhälle där det som huvudsakligen menas med kunskap är 

teoretisk kunskap och där den teoretiska kunskapen innebär både makt, pengar och status blir 

att den som saknar teoretisk kunskap och endast eller främst har kunskap inom någon annan 

genre blir fattig i flera bemärkelser. Han eller hon får låg status och räknas inte på samma sätt. 

I vårt samhälle är dum i betydelsen osmart bland det värsta man kan vara. Det är en skam att 

inte förstå, att inte hänga med. Att ha en utvecklingsstörning och att gå i särskolan innebär 

ofta att man blir behandlad som mindre värd och därigenom också ser sig själv som 

mindervärdig. 

Särskolan är en heterogen lärandemiljö. Det är en egen skolform för de elever som på 

grund av att de har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd inte kan nå 

målen i grundskolan. För att bli antagen i särskolan krävs att elevens hemkommun gör en 

grundlig utredning om huruvida skäl finns. Kursplanerna på särskolan är särskilt utformade 

för särskolans elever. På gymnasiesärskolan finns undervisning på tre nivåer: nationellt 

program, individuellt program yrkesträning och individuellt program verksamhetsträning, där 

verksamhetsträningseleverna är de elever som behöver mest stöd. Alla programmen är 

fyraåriga (Skolverket 2009). 
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Keramiklektion i verksamhetsträningsklass. 

2.8.1 Att försöka förstå hur det är att inte förstå. 

När en människas begåvning inte utvecklas normalt under utvecklingsåldern (0-18 år) talar 

man om att hon har en utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning kan ha många orsaker, till 

exempel kromosomavvikelser, fosterskador eller förlossningsskador. Ofta är orsaken okänd.  

Kriterier för att fastställa en utvecklingsstörning är att personens IQ uppmäts till under 70, att 

han eller hon uppvisar kliniskt betydelsefulla nedsättningar i adaptiva funktioner (det vill säga 

att personen har svårt att hantera och anpassa sig till normala krav i sin vardag) samt att 

personen uppvisar tecken på utvecklingsstörning innan en ålder av 18 år (Klasén McGrath, 

2008b). 

Då intelligensen och förutsättningarna skiljer sig mycket från person till person kan det 

vara svårt att klart och tydligt avgöra om en person har en utvecklingstörning eller inte. Och 

om en persona har en utvecklingsstörning kan det vara svårt att veta på vilken ”nivå” 

personen befinner sig. Olika syndrom, eller andra utvecklingsstörningsorsaker ger individerna 

olika tillgångar och svagheter. Och för att kunna definiera en utvecklingsstörning får man hela 

tiden relatera till normen och normaliteten och då måste man fråga sig vad som är normalt. 

Det finns ju många barn i skolan som på grund av begränsningar i sina liv eller hinder inom 

dem själva eller i deras miljöer, störs i sin utveckling.  

När man ska skaffa sig en uppfattning av förmågan hos en person med en 

utvecklingsstörning kan intelligensen komma att definieras utifrån utvecklingspsykologi. Man 

kan säga att ”Pelle ligger på en tvåårings nivå”. Faran med detta är att det är lätt att tänka att 

Pelle därför är som en tvååring och ska bli behandlad som en tvååring. Men man får inte 
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betrakta de personer med utvecklingsstörning som intelligensmässigt ligger på en tvåårings 

nivå som tvååringar! En tjugoåring med en tvåårings intelligensnivå har en tjugoårings 

livserfarenhet, ofta i en tjugoårings kropp som genomgått puberteten. Och en tjugoårig 

livserfarenhet innebär 10 gånger så många upplevda dagar som en tvåårig. Man har kanske en 

liten värld om man jämför med andra tjugoåringar, men man har en vardagskunskap, en 

kunskap om hur den närmaste världen och omgivningen ska hanteras. Man har en 

erfarenhetsbaserad kunskap, en förtrogenhetskunskap som ofta är långt större än en tvåårings. 
 

Oavsett  begåvningsmässiga  förutsättningar  och  eventuella  tilläggshandikapp,  är  eleverna  i 

verksamhetsträning tonåringar på väg mot vuxenlivet och har, trots låg utvecklingsnivå, helt 

andra  erfarenheter  än  ett  förskolebarn  och  måste  bemötas  därefter.  Detta  faktum  är  en 

mycket viktig del vid all planering, val  av aktiviteter,  förhållningssätt, material m.m., då all 

undervisning bör grunda sig på elevens egna upplevelser. 

( Skolverket 2002) 

 

Många personer med utvecklingsstörning längtar efter att bli och/eller vara normala. De vill 

vara som ”alla andra”. I särskolan drömmer de ofta om ”normala saker” som att bo i egen 

lägenhet, ta körkort, få ett jobb, gifta sig och få barn, samtidigt som de ofta vet att de här 

drömmarna aldrig kommer att kunna uppfyllas. De vet att de inte vet eller kan tillräckligt och 

inte kan lära sig. För många innebär detta en stor sorg. 

Falk-Lundqvist (2007) hänvisar till en undersökning om livskvalitet gjord av Karin 

Sonnander, professor i habilitering, år 2000. I undersökningen har forskare jämfört 

livskvalitet i tre grupper av människor: en ”normalutvecklad” grupp, en grupp med fysiska 

funktionshinder och en grupp med personer med utvecklingsstörning. Undersökningen visade 

att den största skillnaden grupperna emellan handlade om upplevelsen av sociala kontakter, 

vänskap, trygghet och glädje och det var gruppen med personer med utvecklingsstörning som 

hade betydligt lägre tillfredsställelse på dessa områden. Därför är det av största vikt i 

särskolan att stärka elevernas sociala förmågor och deras självkänsla så att de vågar ta plats 

och stå för sig själva och de dem är. För har man låg självkänsla och/eller dåligt 

självförtroende kan det göra att man inte vågar stå för sina kunskaper eller har svårt att 

tillägna sig nya (Molander, 1996, sid 53). 

Många personer med utvecklingsstörning kan inte läsa eller skriva eller läser och skriver 

dåligt, de är mer eller mindre analfabeter. Liedman (2001, sid 72) skriver om ämnet 

analfabetism. Han menar att vi genom att läsa får reda på saker om det som varit och vi kan 

läsa böcker om andra världar och tider. Vi får reda på mer än nuet. Men den som inte kan läsa 
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är betydligt mer hänvisad till sina sinnen och till nuet. På sidan 159 återkommer han till detta 

och hänvisar då till den sovjetiske psykologen Aleksandr Lurias undersökningar på 1920-talet 

då denne kom fram till att analfabeter inte är benägna att dra logiska slutsatser på ett sätt som 

redan Aristoteles fann utmärkande för det mänskliga förnuftet. 

Liedman menar att analfabeterna inte kunde göra slutledningar utifrån påståenden, utan 

litade bara på sin egen erfarenhet De präglades av övertygelsen att allt är som det alltid har 

varit och alltid kommer att vara. Det var också tydligt att analfabeterna inte var intresserade 

av sådant som inte framstod som nyttigt för dem och deras världsbild är homeostatisk, det vill 

säga bestående, oföränderlig. Kopplas denna kunskap till att många personer med 

utvecklingsstörning är analfabeter får man en större förståelse för deras sätt att se på världen.  

Falk-Lundqvist menar att i skolan är ofta kunskapssynen linjär till sin karaktär. Man ser det 

som att man bör börja på ett ställe för att kunna fortsätta och lära sig mer. Svaren är givna och 

styrda av andra. Den relativa kunskapssynen är cirkulär. Representanter för cirkulär 

kunskapssyn menar att kunskapen kan starta var som helst inom området och utvecklas på 

många sätt genom olika kombinationer. Barn med utvecklingsstörning är ofta inte linjära i sitt 

kunskapande (Falk-Lundqvist, 2007, sid 34), något som också kan vara bra att ha i minnet när 

man ska bemöta personer med utvecklingsstörning eller försöka sätta sig in i hur det är att 

leva med ett begåvningshandikapp. 

2.9 Konsten att skapa.  

När vi fördjupar oss i situationen visar det sig allt tydligare att det idag finns två grundläggande 

kunskapsbildningsvägar i konsten och i konstutbildningarna. Den ena är ögats och handens väg till 

kunskap, den vi väljer att kalla Praktisk Konsttillverkning. Det är en mycket gammal väg. Den 

sträcker sig från det första handavtrycket i någon grotta för nästan 40 000 år sedan, genom 

århundradena, genom oräkneliga material och genom handens förmåga och sinnets behov av att 

älta våra eviga frågor, vår längtan och vanmakt. Här finner vi både bildkonst och konsthantverk. 

(Bondesson & Holmgren 2007, sid 44) 

 

Människan har ägnat sig åt skapande och bildkonst så länge hon har varit människa. Innan 

hon kunde skriva målade hon; hon målade sådant hon visste och sådant hon föreställde sig. 

Hon målade sin värld, sin tillvaro. Och detta måste ju ha kommit ur ett behov av att förmedla 

sig, att berätta och att uttrycka. Konsten är ett existentiellt verktyg som vi använt oss av i alla 

tider för att lära oss, för att leva oss in i liv och villkor, och för att orientera oss överallt 

mellan himmel och jord.  
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Och så tror jag att det är fortfarande: vi vill skapa och vi vill berätta om hur vi har det, eller 

berätta om det som skaver, det som inte vill lämna oss, det som vi återkommer till i tankarna. 

Det vi kanske inte förstår, eller det som gör oss ledsna, glada, oroliga, längtande, saknande. 

 
Vi människor ställer existentiella frågor om meningen med livet. All slags praktisk 

konsttillverkning är totalt potent i dessa frågor, eftersom den både helt och delvis kan ta sig fram 

utanför begreppen och ge ett direkt uttryck för våra egna levda erfarenheter. 

(Bondesson & Holmgren 2007. sid 76.) 

 

Aristoteles frågade sig ”Vad är det egentligen som händer när en individ skapar något?” I 

stycket om vad praktisk kunskap är skrev jag om att jag kunnat utläsa att praktisk kunskap 

skulle kunna vara ett uttryck för uppmärksamhet, och just uppmärksamhet kopplat till 

praktisk konsttillverkning och skapande talar Bondesson & Holmgren (2007) också om. De 

hänvisar till Ignell som menar att konsttillverkning är en daglig övning i närvaro och 

uppmärksamhet. Kanske är vi där i närheten av svaret på Aristoteles fråga. Det som händer 

när en individ skapar är något som har med uppmärksamhet att göra. Och förutsättningarna 

för denna uppmärksamhet är tid och plats (Bondesson & Holmgren 2007).  
 

Konst är ett sätt att göra livet meningsfullt genom att ständigt ompröva och nyfiket iaktta. Det kan 

bli en daglig övning i närvaro och uppmärksamhet. Jag vill se konst som ett förhållningssätt till 

livet, en motståndshandling, en väg till integritet och självständighet. 

(Bondesson & Holmgren 2007, sid 66) 

 

Tidigare har konsten mer kunnat existera oberoende av om konstnären kunnat formulera sig 

kring sitt verk eller inte. Verket har i sig varit nog. Numera är konsten, eller i alla fall stora 

delar av den, mer teoretisk. Bondesson & Holmgren skiljer i sin skrift ”Tiden som är för 

handen - om praktisk konsttillverkning” på två huvudgrenar i samtidskonsten: dels den 

språkligt konceptuella konsten och dels den praktiska konsttillverkningen. De menar att den 

språkligt konceptuella konsten har ett textmässigt meningsskapande medan den praktiska 

konsten inte är beroende av det verbala språket för sitt meningsskapande (Bondesson & 

Holmgren 2007 sid 8).  
 

Ett teoretiskt intresse för det praktiska arbetet är inte en förutsättning för det praktiska arbetet.  

(Bondesson & Holmgren 2007, sid 11) 
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2.10 Konst och skapande i gymnasiesärskolan. 

På gymnasiesärskolan ingår estetisk verksamhet som ett obligatoriskt ämne i utbildningen på 

alla skolans tre nivåer; nationellt program, individuellt program yrkesträning och individuellt 

program verksamhetsträning. Den konst och det konsthantverk som främst görs på särskolan 

är den praktiska, den som Aristoteles menar kräver techne för att kunna framställa och 

Bondesson & Holmgren (2007) menar inte är beroende av det verbala språket för sitt 

meningsskapande.  

Bondesson & Holmgren (2007) påstår att de inte blivit bättre konstnärer genom ökat 

teoretiskt konstkunnande. Dock har teoretiska studier gjort att de blivit bättre på att tala om 

konst, bättre på att se andras konst, bättre lärare i konst, men sitt eget konstskapande har inte 

förbättrats av teorier. Översatt till särskolan kan man lätt se att elever med utvecklingsstörning 

borde kunna vara nog så goda konstnärer som vem som helst utan att kunna tala om det de 

gör, men att det blir svårare att synas. 

Kanske blir det ännu viktigare med skapande av personer med utvecklingsstörning 

eftersom vi ”normala” inte kan referera till deras livsvillkor och de ofta inte kan berätta om 

desamma med verbalt språk. Konstens kommunikativa del låter personer med 

utvecklingsstörning berätta och oss veta, eller i alla fall ana hur det är att ha en 

utvecklingsstörning. 

Går man till kursplanen för estetisk verksamhet för verksamhetsträningsprogrammet i 

gymnasiesärskolan ser man att detta ska erbjudas eleverna: 

 
Estetisk verksamhet tillhandahåller många olika redskap där eleven, oavsett begåvningsnivå eller 

funktionshinder, ges möjligheter att såväl berätta och uttrycka sig som att ta emot andra 

människors uttryck. 

(Skolverket 2002) 

 

Falk-Lundqvist (2007) skriver om att barn med utvecklingsstörning ofta blir mer 

kontrollerade av vuxna. De har en mindre frihet än andra barn och inte lika stort utrymme att 

undersöka saker själva. De är beroende av andra i det mesta de gör. Men i skapande ämnen 

kan pedagogen ge dem ett fritt skaparutrymme, och på så sätt kan skapandet bli ett 

frihetsutrymme.  

Falk-Lundqvist skriver också mycket om att tro på eleverna och elevernas möjligheter och 

förmedla den tron till eleverna. Hon menar att om man som ledare litar på elevernas 

kompetens så kommer de att våga prova idéer och gränser på ett annat sätt än om de är rädda 
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att göra fel och bli kontrollerade och bedömda. Hon ser många mervärden av konstnärligt 

skapande för särskoleelever: 
 

”Konsten kan bidra till att koppla kunskap till konkreta sammanhang där frågor, nyfikenhet och 

motsägelser får utrymme. I konsten finns frihet att uttrycka sig på olika sätt och att gestalta världen 

från ett mänskligt och individuellt perspektiv. I konsten är allt möjligt vilket innebär att gränser 

kan förflyttas och möjligheten att förstå världen ökar. När fantasin får spelrum upptäcker man 

olika sidor av samma sak och det blir lättare att hitta lösningar på problemen. När man ser 

perspektiven får man också förståelse för olikheternas betydelse. Fantasin och kreativiteten bidrar 

till att morverka tvärsäkerhet.”  

(Falk-Lundqvist, 2007, sid 35) 

 

Jag har tidigare skrivit att personer med utvecklingsstörning ofta har dåligt självförtroende 

och låg självkänsla och att det är viktigt att särskolan hela tiden arbetar för att stärka elevernas 

tro på sig själva. I kursplanen för estetisk verksamhet för verksamhetsträningsprogrammet i 

gymnasiesärskolan kan man läsa om det praktiska arbetets positiva inverkan på eleverna i det 

avseendet: 
 

För att eleverna skall utvecklas till självständiga individer, som kan göra egna val och påverka sin 

livssituation, behöver de ha en positiv självbild och en god självkänsla. På olika nivåer och med 

olika medel kan erfarenheter och abstrakta företeelser göras synliga, så att förmågan att uppfatta 

begrepp underlättas. När kunskap förankras i praktiskt arbete vidgas förståelsen av omvärlden och 

förutsättningarna för att generalisera kunskap ökar.  

(Skolverket 2002) 

 

I kursplanen står också att skolan i sin undervisning inom ämnesområdet estetisk verksamhet 

ska sträva efter att eleven 

 

• Fördjupar förmågan att använda någon estetisk uttrycksform. 

• Fördjupar förmågan att kommunicera med hjälp av olika estetiska uttrycksmedel. 

• Fördjupar förmågan till socialt samspel och samarbete genom att delta i olika 

skapande aktiviteter. 

• Fördjupar förståelsen för såväl egna som andra människors känslor och reaktioner. 

• Fördjupar förmågan att betrakta och tolka olika estetiska uttrycksmedel. 

• Vidareutvecklar förmågan att uppfatta begrepp rörande olika materials färg, form, 

struktur, konsistens och användningsområden. 
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• Fördjupar känslan och förståelsen av kulturella och estetiska värden. 

• Får erfarenhet av samhällets kulturella utbud.  

(Skolverket 2002) 
 

Går man till LPF 94 står det bland annat att: Skolan ska särskilt sträva mot att varje elev i 

gymnasiesärskolan och särvux 

 

• är medveten om sig själv som person och om sina förutsättningar och möjligheter, 

• kan kommunicera och behärskar det svenska språket/teckenspråk eller alternativ 

kommunikation och själv förstår andra, 

• kan ge uttryck för erfarenheter, tankar och känslor.  

 

Genom att läsa de åtta punkterna i kursplanen och de tre punkterna i LPF 94 blir det tydligt att 

undervisningen strävar efter mycket utöver teknikkunskaper och färdiga produkter. Frågan är 

om dessa strävanden är tillräckligt synliga för alla som arbetar i gymnasiesärskolan och om 

målen uppfylls. Att uppnå dessa strävansmål skulle förmodligen leda till att elever med 

utvecklingsstörning både skulle må bättre och lära sig bättre. 
 

Att ta saken i egna händer ger ett självförtroende som inte går att prata sig till. 

( Aase Cellini m.fl.2002)  

2.10.1 Konstskolan Unikum. 

I Estetisk pedagogik och lärande (2006) skriver Malmstöm om konstskolan Unikum. 

Deltagarna i Unikums konstskola är alla personer med lindrig utvecklingsstörning och 

utbildningen ingår i en folkhögskolas kursprogram. Deltagarna har tidigare gått i 

gymnasiesärskolans estetiska program. Malmström skriver om skolans verksamhet och har 

genom observationer och samtal med skolans pedagoger och deltagare under tre års tid visat 

hur man arbetar med estetisk verksamhet och hur detta arbete har stor betydelse för 

deltagarnas utveckling, både personligt och konstnärligt. 

Jag kan se att undervisningsförutsättningarna på konstskolan Unikum skiljer sig på flera 

sätt från utbildningen i praktisk-estetiska ämnen på en gymnasiesärskola. Bland annat kan 

studenterna på Unikum gå mycket djupare in i varje moment, dels på grund av att det finns 

utrymme att ge det mer tid, och dels genom att personalen har färre personer att arbeta med. 

Som bild- eller slöjdlärare på en gymnasiesärskola träffar man många elever, på olika nivåer, 

under en arbetsvecka. 
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En viktig aspekt i sammanhanget är också att deltagarna på Unikum har en lindrig 

utvecklingsstörning, medan eleverna på gymnasiesärskolan antingen har lindrig, måttlig eller 

grav utvecklingsstörning och de elever jag utgår främst ifrån i mitt arbete är elever med 

måttlig utvecklingsstörning. Därför kan man inte helt utgå från att det Malmström kommit 

fram till genom observationer och samtal med deltagare och pedagoger kan översättas till 

gymnasiesärskolan och dess elever, men eftersom jag har haft svårt att hitta litteratur om 

skapande på gymnasiesärskolan, tar jag ändå med några av hennes slutsatser här för att 

försöka svara på frågan om vilka mervärden undervisningen i praktiskt-estetiska ämnen leder 

till, förutom de fysiska produkterna.  

På konstskolan Unikum arbetar man med tre teman, tre aspekter på undervisningen 

(Malmström 2006, sid 27): 

 

1. Deltagarnas mod att våga ta plats. 

2. Få fram produktioner. 

3. Reflektion över produktionerna. 

 

Pedagogerna arbetar också mycket med gruppdynamik och eleverna får lära sig hur man beter 

sig i grupp och samarbetar. Det man arbetar med kopplas till andra ämneskunskaper och 

kunskapen sätts in i ett större sammanhang. Man jobbar väldigt mycket utåtriktat och får 

mycket uppmärksamhet i media. På så sätt synliggör man verksamheten och människorna i 

den. 

Malmström (2006, sid 29) skriver att de konstnärliga vinsterna för deltagarna i 

konstskolan Unikum är att de utvecklar fantasi, stil och känsla för komposition och lär sig att 

de själva kan driva sig framåt i en skapande process. Hon har även kunnat se hur skapandet 

har haft stor betydelse för Unikumdeltagarnas personliga utveckling och självkänsla: 

 
Eleverna kan genom det skapande arbetet på skolan stärka sitt självförtroende. Med detta stöd kan 

de förstå att de har samma rätt som alla andra att våga tala om hur de vill forma sina liv.  

(Malmström 2006, sid 27) 

 

Deltagarna på konstskolan Unikum har genom att tala om sina verk också blivit bättre på att 

uttrycka sig verbalt:  
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Ibland kan man inte uttrycka något med ord och då målar man det och sedan när man målat det så 

ser man vad man menar och då kommer orden. Detta har pedagogerna på unikum sett tydligt hos 

sina deltagare.  

(Malmström 2007, sid 53) 

 

Malmström menar att Unikums deltagare har skapat sig en känsla av att kunna allt och inte se 

sina begränsningar. De har lätt att se sig som konstnärer. Konklusionen är att deltagarna ger 

uttryck för att estetiskt arbete kan innebära kvalitativa aspekter på lärande som att: 

 

• Uppskatta och lära sig mer om olika konstarter 

• Utveckla färdigheter i hantverk eller i en viss konstart. 

• Tolka tankar och känslor. 

• Skapa något eget. 

• Samarbeta bättre. 

• Förbättra sociala färdigheter 

• Ge uttryck för att de blir lyckligare och mår bättre. 

• Få idéer 

• Utveckla tålamod. 

• Längta efter att uppnå målmedvetenhet. 

• Genomarbeta bilder reflekterat och noggrant. 

• Längta efter ateljéarbete. 

• Pröva experimenterande arbetssätt. 

• Få bättre kroppsuppfattning. 

 

Sannolikt skulle dessa resultat kunna vara giltiga även för elever i praktiskt-estetiska ämnen, 

men det rör sig om två olika verksamheter som är beskaffade på olika sätt, och därför kan 

man inte med säkerhet säga, att så är fallet. 

2.11 Slutsatser utifrån forskningsbakgrunden. 

Kortfattat kan man säga att den praktiska kunskapen är en personlig, subjektiv kunskap som 

sitter i kroppen och skaffas genom övning och erfarenhet till skillnad från den teoretiska 

kunskapen, vilken är en objektiv och mer opersonlig kunskap som sitter i hjärnan och skaffas 

genom ”plugg”. 
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Det jag har kunnat se är att tudelningen praktisk kunskap kontra teoretisk kunskap har 

djupa historiska rötter och kan kopplas så långt tillbaka som till Platons tankar om vad sann 

kunskap är. Uppdelningen har fortsatt genom historien. I skolan kan vi se denna uppdelning i 

praktiska och teoretiska ämnen, där teoretiska ämnen ofta anses viktigast. 

Att den teoretiska kunskapen genom tiderna har formulerat sig kring sig själv och att den 

praktiska kunskapen däremot inte har någon ”ordlig” tradition har gjort att den teoretiska 

kunskapen har synliggjorts mer och värderats högre. Så är det fortfarande i Sverige idag, 

vilket man bland annat kan se i debatten om den så kallade treämnesskolan där ämnena matte, 

svenska och engelska är i fokus. 

Parallellt med den tydliga uppdelningen av teoretisk kunskap och praktisk kunskap har den 

teoretiska och den praktiska kunskapen genom historien setts som två tätt sammansvetsade 

kunskapsformer som är beroende av varandra. Redan Aristoteles talade om att teoretisk och 

praktisk kunskap hänger samman ”som det konkava och den konvexa i en kurva”. Mycket av 

den nutida kunskapsfilosofin och kunskapsforskningen hävdar samma sak, och 

kunskapsbegreppet har på senare tid vidgats. Detta visar sig i skolans styrdokument, bland 

annat genom de fyra f:n i läroplanen; faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och 

förtrogenhetskunskap. I styrdokumenten betonas också att undervisningen skall skapa en 

balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper samt anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. 

I Sverige har den forskning man bedrivit på Arbetslivscentrum varit betydande för den 

praktiska kunskapens synliggörande. Södertörns högskolas nystartade ”Centrum för praktisk 

kunskap” arbetar idag med frågor kring vad praktisk kunskap är, vem som har den och hur 

den värderas. 

Så länge människan har varit människa har hon på olika sätt skapat och uttryckt tankar och 

känslor genom konst, via vad Bondesson & Holmgren (2007) kallar för ”praktisk 

konsttillverkning”. I undervisning i praktiskt-estetiska ämnen erbjuds elever att utföra denna 

praktiska konsttillverkning, och följaktligen att uttrycka sig. Mycket talar också för att denna 

undervisning leder till en mängd kunskaper, eller mervärden, utöver hantverkskunnande, samt 

till ökat självförtroende och stärkt självkänsla.  

Elever i särskolan, vilka alla har en utvecklingsstörning, har ofta låg status och som följd 

av detta dåligt självförtroende. Den undervisning dessa elever får i praktiskt-estetiska ämnen 

kan vara viktig eftersom den kan generera långt mycket mer än kunskaper om ämnenas 

respektive tekniker och material, vilka är värdefulla att ha med sig in i vuxenlivet, samt bidra 
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till bättre självförtroende. Detta är något man bland annat kan se i kursplanen för Estetisk 

verksamhet för gymnasiesärskolans individuella program verksamhetsträning.  

2.12 Preciserade problemställningar. 

I min forskningsbakgrund har jag svarat på frågan om vad praktisk kunskap är och vilka 

diskurser om praktisk kunskap det finns idag i samhället och skolan. Jag har också till viss del 

svarat på frågan om vilka mervärden undervisningen i de praktiskt-estetiska ämnena leder till, 

men då främst utgått från texter om skapande i praktiskt-estetiska ämnen i ”vanliga” skolan 

och från konstundervisningen för personer med utvecklingsstörning på en folkhögskola.  

Men hur ser det ut i undervisningen i praktiskt-estetiska ämnen på gymnasiesärskolan? 

Vilken kunskap, viktig för vuxenlivet, genererar dessa ämnen? Kan yrkesutövande pedagoger 

i praktiskt-estetiska ämnen på gymnasiesärskolan se samma mervärden av skapande som de 

mervärden som tas upp i forskningsbakgrunden? Och vad anser eleverna själva angående sina 

ämnen och vad de lär sig? Detta har jag valt att undersöka närmare i min empiri. Jag har också 

valt att undersöka yrkesutövande pedagogers syn på vad det skulle kunna finnas för vinster 

som höjer kvalitén i bild- och slöjdundervisningen på gymnasiesärskolan när den praktiska 

kunskapens status höjs och när det sker ett arbete för att överskrida den tydliga uppdelningen 

av praktiska och teoretiska ämnen, samt om dessa pedagoger anser att det finns något särskilt 

i bild- och form-uttrycken hos konstnärer som har en utvecklingsstörning? 

 

 
Självporträtt. 
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3. METOD OCH MATERIAL. 

3.1 Metod. 

Ett vanligt sätt att kategorisera pedagogiska studier är dela in dem i kvalitativ och kvantitativ 

forskning menar Stukat (2005). Enligt Kvale (1997) har den kvalitativa forskningen ett 

hermeneutiskt synsätt. Det innebär att forskaren gör en tolkning av verkligheten. Denna 

tolkning innebär att vi delar in datamaterial utifrån vår subjektiva men sakliga erfarenhet. 

Man lägger betoningen på att helheten är en summa av delarna, det vill säga på holistisk 

information. Det som är det kvalitativa synsättets huvuduppgift är att tolka och förstå de 

resultat som framkommer, inte att generalisera, förutsäga eller förklara. Den centrala 

analysenheten är ord snarare än siffror.  

Valet av metod måste anpassas efter vad det är man ska undersöka. När det gäller 

intervjuer menar Kvale att för att få till ett unikt samtal är mötet mellan intervjupersonen, 

informanten, och forskaren viktigt. Att göra intervjuer är en både känslig och kraftfull metod 

för att fånga erfarenheter ur intervjupersonernas vardag. Det som kan vara en risk med den 

kvalitativa forskningsintervjun är att de intervjuande själva blir en del av undersöknings-

instrumentet vid såväl urval som bearbetning och tolkning (Kvale 1997). 

Enligt Stukat (2005) finns det strukturerade, ostrukturerade och halvstrukturerade/semi-

strukturerade intervjumetoder. Han menar att fördelen med en strukturerad intervju är att man 

kan intervjua många människor och svaren kan enkelt jämföras med varandra. Nackdelarna är 

att metoden ställer stora krav på frågornas och svarsalternativens utformning. När det gäller 

ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer är fördelen den att intervjuaren kan utforma 

frågorna på ett sätt som han eller hon anser vara lättast för att förstå den som blir intervjuad. I 

en intervju finns möjlighet att utnyttja samspelet mellan intervjuaren och informanten. 

3.2 Metodval. 

Jag valde att göra två intervjuundersökningar med semistrukturerade intervjufrågor. 

Anledningen till att jag valde att använda två undersökningsgrupper, en elevgrupp och en 

pedagoggrupp, var att få en rikare variation i utsagorna utifrån forskningsfrågan. Då det är 

inte är så vanligt att personer med måttlig utvecklingsstörning själva får komma till tals, var 

det också viktigt för mig att försöka hitta sätt att låta dem göra det. Eftersom jag själv arbetar 

som lärare i praktisk-estetiska ämnen på gymnasiesärskolan hade jag som intervjuare fördelar, 

eftersom jag genom mitt kunnande kunde få en djupare insikt i ämnet, via dessa informanter.  
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3.3 Undersökningsgrupper. 

3.3.1 Elevgruppen 

Då jag arbetar främst med elever på gymnasiesärskolans individuella program 

verksamhetsträning blev det naturligt för mig att utgå ifrån dessa i mitt arbete. Verksamhets-

träningsprogrammet är ett av två individuella program i gymnasiesärskolan, det andra kallas 

yrkesträning och där är eleverna generellt duktigare än på verksamhetsträningsprogrammet. 

Eleverna som intervjuades har alla måttlig utvecklingsstörning. 

Min undersökningsgrupp var elever i årskurs tre och fyra. Anledningen till att jag valde att 

intervjua elever ur de två högre årskurserna var för att vara säker på att eleverna haft 

undervisning i de tre praktiskt-estetiska ämnen som min undersökning handlar om. 

Av tio tillfrågade elever var det nio som ville delta i intervju. Av dessa nio var 4 killar och 

5 tjejer. Alla eleverna går på den skola där jag arbetar. Att jag valde att intervjua elever jag 

känner är för att de skulle känna sig trygga med mig och för att jag förstår vad de svarar då 

vissa av dem talar väldigt otydligt och en del använder tecken som stöd i kommunikationen. 

Jag kan också hantera situationen om oförutsedda saker skulle hända, såsom exempelvis 

epileptiska anfall eller akuta toalettbehov. 

3.3.2 Pedagoggruppen. 

Min undersökningsgrupp var pedagoger som undervisar i de praktiskt-estetiska ämnena (bild, 

textilslöjd och trä- och metallslöjd) på gymnasiesärskolans individuella program. Jag 

kontaktade därför pedagoger som i Malmö stad arbetar med bild- eller slöjdundervisning i 

gymnasiesärskolan. Jag hittade sammanlagt fem personer och samtliga fem lät sig intervjuas.  

Mina informanter var: 

• Bildlärare. (Bildlärare) Kvinna, 65 år. Bildlärarexamen från konstfack. Har arbetat i 

gymnasiesärskolan i 10 år, därförinnan i runt 30 år som bildlärare på en 

högstadieskola. 

• Textilslöjdslärare (Textilslöjdslärare 1). Kvinna. 55 år. Arbetsterapeututbildning i 

botten, därefter speciallärarutbildning. Har arbetat på gymnasiesärskola i 8 år. Har 

tidigare arbetat som arbetsterapeut inom daglig verksamhet.  

• Textilslöjdslärare. (Textilslöjdslärare 2) Kvinna. 57 år. Arbetsterapeut i botten, 

därefter speciallärarutbildning. Har arbetat på gymnasiesärskola i 15 år. Har tidigare 

arbetat som arbetsterapeut inom daglig verksamhet. 
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• Trä- och metallslöjdslärare. (Träslöjdslärare 1). Man 44 år. Gymnasielärare i 

matematik och skärande bearbetning. Arbetar som lärare i träslöjd och i maskinlära. 

Har arbetat på gymnasiesärskolan i 3 år. 

• Trä- och metallslöjdslärare. (Träslöjdslärare 2) Kvinna 48 år. Har arbetat på 

gymnasiesärskolan i 2 år.  

3.4 Genomförande. 

3.4.1 Elevgruppen. 

Jag intervjuade alla eleverna enskilt under en och samma förmiddag. Under intervjuerna fick 

de gå ifrån ordinarie undervisning och sitta tillsammans med mig i ett avskilt rum. Jag inledde 

med att så enkelt som möjligt förklara att jag går på lärarhögskolan och att jag skriver ett 

arbete där jag behöver intervjua elever för att få deras syn på den undervisning de får. 

Därefter berättade jag att det handlade om sex frågor om bildundervisningen och 

slöjdundervisningen och frågade om eleven ville svara. Nio av tio ville svara. Frågorna var 

väldigt enkelt ställda: 

 

1. Vad får du lära dig i syslöjden? 

2. Varför tror du att du har syslöjd i skolan? 

3. Vad får du lära dig i träslöjden? 

4. Varför tror du att du har träslöjd i skolan? 

5. Vad får du lära dig i bilden? 

6. Varför tror du att du har bild i skolan? 

 

Anledningen till att frågorna var så enkla var för att de skulle kunna förstås av personer med 

måttlig utvecklingsstörning. Jag valde att kalla textilslöjden för ”syslöjd” eftersom det är det 

eleverna kallar textilslöjden och skulle jag säga ordet ”textilslöjd” är det inte säkert att de 

skulle förstå vad jag menade. Jag uppfattade det som att de flesta av eleverna förstod frågorna, 

men några av dem hade svårt att förstå dem helt och hållet. Det var också tydligt att de var 

ovana vid intervjusituationen och att några inte helt förstod vad som förväntades av dem. 

Under intervjuerna med eleverna valde jag att inte spela in intervjuerna. Jag frågade och 

skrev sedan ner svaren på ett papper. Detta av flera skäl. Dels är eleverna inte så mångordiga 

och därför var det inga svårigheter att hinna skriva ner svaren i sin helhet. Dels har flera av 

eleverna ganska dåligt tal och en bandupptagning hade därför med stor sannolikhet inte varit 
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till någon nytta i efterhand. Vissa använder tecken som stöd eller talar så otydligt att man som 

pedagog i det närmaste får tolka åt dem. 

Jag har varit noga med att inte ställa ledande frågor, men i vissa fall har jag utöver de 

frågor som står på formuläret fått förtydliga lite. Det kan ha varit sådana saker som ”kommer 

du på något mer?” I flera fall har jag hjälpt dem när jag märkt att de letat efter ord. När jag till 

exempel frågade vad de får lära sig i träslöjden och de gjorde sågrörelser med handen sa jag 

ordet ”såga” i frågande ton. 

3.4.2 Pedagoggruppen. 

Jag började med att skicka ett mail med intervjufrågor (bilaga 1) i vilket jag presenterade mig 

och mitt syfte med intervjun. Jag berättade att jag ville använda bandspelare, att allt skulle 

anonymiseras och att jag var väl medveten om rådande sekretessregler. Jag bad dem svara om 

de ville vara med och i så fall ge förslag på tid för intervjun.  

Syftet med att skicka frågorna i förväg var att intervjupersonerna skulle få möjlighet att 

förbereda sig och fundera kring mina frågor. Samtliga intervjupersoner godkände att jag 

använde bandspelare.  

I början av varje intervju gjorde jag en presentation av mig själv och syftet med min 

undersökning. Den intervjuade fick sedan berätta om vad hon/han hade för utbildning och 

nuvarande tjänst. Jag utgick från mina huvudfrågor och de intervjuade fick sedan prata fritt. 

Intervjuerna tog en dryg halvtimme per person.  

Jag träffade informanterna då det passade dem både tids och platsmässigt. Vi satt i lugna 

miljöer. Alla intervjuer skedde på respektive arbetsplats. Vid transkriberingen av intervjuerna 

försökte jag skriva ner allt med samma uttryck och ordföljd som informanterna använde sig 

av. Jag valde att göra vissa justeringar, för att öka textens läsbarhet (Kvale 2009, sid 203). 

3.5 Bearbetning. 

För att kunna utläsa resultatet läste jag igenom utskrifterna av mina intervjuer ett flertal 

gånger och utifrån de intervjuades svar utläste jag vad de hade gemensamt och vad som 

skiljde dem åt. Därefter sammanställde jag svaren i flera kategorier, utifrån vilka jag delade in 

resultatet i olika stycken, varefter materialet tolkades och analyserades. 

3.6 Forskningsetiska principer. 

Det är av största vikt att redovisa så sanningsenligt det är möjligt. Därför har jag strävat efter 

att hålla mig så saklig som möjligt till all information jag fått ta del av och jag har försökt ha 
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ett fördomsfritt och öppet förhållningssätt.  
Enligt vetenskapsrådets rekommendationer har jag lovat mina respondenter anonymitet I 

redovisningen av resultatet. Detta genom att benämna dem Bildlärare, Textilslöjdslärare 1, 

Textilslöjdslärare 2, Träslöjdslärare 1 och Träslöjdslärare 2. Eleverna har jag benämnt med 

siffror: 1-9. Inför varje intervju har informanterna godkänt bandupptagning som har använts i 

min sammanställning. Efter examensarbetets slut kommer ljudfilerna att förstöras för att säkra 

informanternas anonymitet (Vetenskapsrådet 2002). 

4. REDOVISNING AV RESULTAT SAMT ANALYS. 
Jag har valt att redovisa resultatet från mina intervjuer i två delar. I första delen redovisar jag 

resultatet av intervjuerna med elevgruppen och i andra delen redovisar jag resultatet av 

intervjuerna med pedagoggruppen.  

4.1 Resultat av intervjuer med elevgruppen 

För att vara så tydlig som möjligt har jag valt att markera med fetstil de kunskaper, 

färdigheter och ytterligare mervärden jag kunnat utläsa att eleverna får i de praktiskt-estetiska 

ämnena. 

4.1.1 Tekniker och produktioner. 

När eleverna talade om att lära sig i de olika ämnena handlade det dels om tekniker och dels 

om vilka produkter som skapades. De praktiska teknikerna som togs fram var: att sy, sy på 

maskin, sy zick-zack, väva, brodera med stjälkstygn, stryka, klippa, klistra, måla på tyg, rita, 

hamra, såga, banka, sandpappra, borra och så vidare. De tillverkade sakerna som nämndes 

var blanda annat hyllor, nyckelskåp, brickor, bilder av indiska tjejer, regnrör, kuddar och 

ljusstakar.  
 

Man får lära sig hur man bygger med trä och kan göra något fint av det.  

 (elev 3) 

4.1.2 Mervärden. 

På frågorna om varför eleverna trodde att de har de olika ämnena i skolan var det vanligaste 

svaret i slöjdundervisningen ”för att det är så roligt.” 

 
Träslöjd? Man har det för att det är så himla roligt!  

(elev 4) 
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På frågan om varför de trodde att de har bild svarade de flesta att det är för att lära sig saker, 

men också här angav eleverna ofta just rolighet som en stor anledning. Lust och arbetsglädje 

är alltså två mervärden som är tydliga.  

I vissa svar kan man se ytterligare aspekter på lärandet och fler vinster: Några elever säger 

att man får lära sig att ta det lugnt, och att man ska ”sitta ner och sy sina grejer” eller att man 

”ska inte gå ut och in genom dörren hela tiden”.  

 
Jag älskar trä. Det är bra det. Man får göra saker själv och det är ju alltid kul. Ma kan göra en 

bricka och fila och sandpappra. Man sitter där och grejar. 

(elev 3) 

 

Flera elever säger att de ”sitter och pratar” på lektionerna, vilket jag tolkar som att de 

kommunicerar med varandra och känner grupptillhörighet. 

När en elev svarar att man har träslöjd för att man ska lära sig att låta bli att pilla på saker 

och en annan att man får lära sig att lyssna och sitta still är det tydligt att det handlar om 

impulskontroll och förståelse för vad som kan hända om man inte kan låta bli att pilla på det 

som är farligt, det vill säga konsekvensinsikt:  

 
Man har träslöjd för att lyssna på läraren. Man får lära sig att inte pilla på saker. Man får inte röra 

slipmaskinen. Då kan man såga av sig hela handen.  

(elev 1) 

 

En elev sa att sa att: 

 
Vi gör mycket fin konst och det är skönt att få det gjort. 

(elev 3) 

 

När eleverna talar om att ”det är skönt att få det gjort” eller ”man får göra saker själv och det 

är ju alltid kul” är det uppenbart att det för dem finns en tillfredsställelse i att göra något 

själv, att kunna något, att det blir något konkret som man kan bli nöjd över när man är klar 

med det. Ofta betonas ordet ”egna”. Vi gör egna kuddar, bygger egna lådor och egna 

nyckelskåp. När en elev entusiastiskt säger att han gör saker ”till utställningen” är det tydligt 

att han tänker att det ska visas upp, och att synliggörandet är en morot i arbetet. Eleverna 

uttrycker också att de får visualisera tankar och drömmar: 
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Vi fick rita stora hus som vi ville bo i. Jag gjorde två fina bilar och ett stort garage.  

(elev 3) 
 

När eleverna talar om att de ”skriver med en penna”, ”tittar på datorn” visar detta att de får 

kunskaper utöver ämneskunskaperna och när en elev säger att han får lära sig ”hur man 

gör runda ringar” och ”hur man ritar fina blommor” är det tydligt att han övar upp sin 

finmotorik.  

4.2 Resultat av intervjuer med pedagoggruppen. 

4.2.1. Yrkesrollen och arbetsuppgifter. 

Samtliga informanter tog upp undervisning och de tekniker de lär ut i respektive ämne som 

signifikant för yrkesrollen och de arbetsuppgifter den innebär. Några tog också upp att 

samarbeta med all personal som är involverad i särskolan; resurspersonal, elevassistenter, 

personliga assistenter, logopeder och så vidare. Träslöjdslörare 2 tog upp att hon lär ut ett 

kulturarv och en gammal hantverkstradition. De båda textilslöjdslärarna tog upp att de i sin 

yrkesroll ser individens personliga utveckling som det primära och kopplade detta till sina 

respektive arbetsterapeututbildningar.  

Tre av fem informanter tog som arbetsuppgifter upp det arbete som ligger utöver 

undervisningen och planeringen av densamma, såsom arbetslagsarbete, materialinköp, 

föräldrakontakter, omvårdnad (exempelvis hjälpa elever på toaletten), lokalvård, fortbildning 

och samarbete med olika instanser och kollegor och påpekade att dessa arbetsuppgifter tar 

mycket tid i anspråk.  

Att vara lärare i ett praktiskt-estetiskt ämne på gymnasiesärskolan kräver alltså både 

ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper, kunskaper i omvårdnad, god samarbetsförmåga, 

kunskaper om olika former av funktionshinder och kunskaper om det nätverk av 

habiliteringspersonal som kan omge en funktionshindrad elev. 

4.2.2. Elevernas förmåga styr undervisningen. 

Flera av informanterna betonar vikten av att individanpassa undervisningen, eller som 

bildläraren uttryckte det: 

 
Man ska ge dem rätt material, till rätt uppgift, i rätt tid. Alla elever har möjligheter. Det gäller bara 

att hitta dem.  
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(Bildlärare) 

 

Båda textillärarna betonade det repetitiva som något väldigt bra i undervisningen av elever 

med utvecklingsstörning. Att göra något många gånger och därmed lära sig det. De tog 

exemplet vävning och vilken god inverkan det har på många, särskilt sådana elever som de 

kallade för ”strulpellar” och elever med autism. De trodde att det beror på att vävandet är 

monotont och man jobbar lugnt och i den takt som passar en själv, samtidigt som man ser hur 

arbetet hela tiden leder framåt genom att väven växer. Detsamma gällde med fingerstickning: 
 

Jag har tänkt på det här med fingerstickning. Det är ju många som gillar det. Så sitter de och 

fingerstickar och de ska ju inte bara ha en färg, utan flera, så det är flera nystan att hålla reda på 

som ligger överallt. De ordnar väldiga system för det där, så de kan sitta flera samtidigt. Och då, 

men alla nystan som hänger ut från händerna, så kan de ju inte resa sig hur som helst och flänga 

iväg, som de annars kan göra, när de får svårt att sitta still. För reser de sig med sin 

fingerstickning, då blir det ju trassel, då är det ju kört. Så då måste de be om hjälp för att komma 

loss, och då blir det ofta så att de sitter kvar istället. Det är bra med de där alla garnerna. För då 

sitter de där.  

(Textillärare 2) 

 

Det flera också betonar är vikten för eleverna av att se något konkret växa fram; att det blir 

något och att eleverna ser att de kan: 
 

Men det som är bra är att det är så konkret. Och för personer med utvecklingsstörning är det det 

abstrakta tänkandet som är problematiskt. 

 (Textillärare 1) 

 

Det fanns något skilda uppfattningar om särskoleelevers förmåga generellt. Några talade om 

särskoleelevernas goda förmåga att göra saker praktiskt medan Textilslöjdslärare 2 pratade 

om att det finns fördomar om att elever med utvecklingsstörning alltid är duktiga praktiskt. 
 

Jag tycker att det är en fördom det här att de är duktiga praktiskt för att de inte är duktiga 

teoretiskt. Jag tycker det är lika stora skillnader mellan personer med utvecklingsstörning som 

mellan vanliga personer vad de är bra på. 

 (Textillärare 2) 

 

4.2.3. Skapandets mervärden. 

Alla informanter kunde se väldigt många mervärden med skapande verksamhet. Jag har 
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sorterat upp dem i ett antal punkter nedan: 

 

• Skaparglädje och stolthet.  

• Färg-och-form-känsla. 

• Designprocess. Att följa ett förlopp från idé till färdigt resultat. 

• Förbättrat seende. 

• Fingerfärdighet och motorik.  

• Ökad rörlighet och styrka. 

• Njutningen i stunden.  

• Kommunikation; skapandet som ett ickeverbalt uttrycksmedel. 

• Att lära sig genom att upprepa ett moment många gånger. 

• Bättre självförtroende (för att man märker att man kan). 

• Bättre självkänsla (för att man märker att man kan).  

• Känslan av att kunna något själv, att behärska en teknik eller ett visst material. 

• Trygghet genom att veta att man behärskar en viss teknik eller ett visst material. 

• Mod.  

• Uthållighet och lugn. 

• Föräldrastolthet och därmed bekräftelse.  

• Omvärldens bekräftelse via utställningar. 

• Gruppkänsla och samhörighet via praktiska grupparbeten eller att man inte klarar vissa 

moment själv och därför måste hjälpas åt. 

• Teoretiska kunskaper via det praktiska arbetet (ofta matte som exempel). 

 

Bildläraren berättade om en elev hon hade vars föräldrar inte tyckte att han skulle ha bild, de 

tyckte att det var onödigt. Men han hade bild och kom med på en utställning och vann en 

bildtävling och när föräldrarna såg det så blev de jättestolta och såg sitt barn med helt nya 

ögon.  

Flera av informanterna tog upp samarbete som en viktig del: vissa saker kan man inte 

göra själv, som dra på en varp, bära en tung bräda osv. Då måste man samarbeta. Detta, ansåg 

de, leder också till gruppkänsla och samhörighet. Även det att man sitter tillsammans och 

småpratar samtidigt som man jobbar: 
 

Vi hade en rostig container som eleverna låste in sina redskap i varje dag. Då fick alla vara med 

och putsa på den, ta bort rosten och sedan måla. Och då kunde alla vara med utifrån sin förmåga, 
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och de som var lite duktigare hann lite mer och kunde kanske klättra upp på containern och sitta 

däruppe och måla. Och så fixade de allihopa och småpratade och jobbade ihop och så kände de 

grupptillhörighet. Ja, och så blev containern fin.  

(Träslöjdslärare 1) 

 

Träslöjdslärarna pratade båda om rörlighetsträning och att praktiska ämnen innebär fysisk 

aktivitet för eleverna, vilket de tycker är bra. Att de kan få elever motiverade att röra på sig 

genom att de vill skapa något: 
 

Nu låter jag kanske gammal, men det här med data, det gör ju att de sitter still så mycket. Då rör de 

ju inte på kroppen och då är det ju bra att de får utlopp för det i de praktiska ämnena i alla fall.  

(Träslöjdslärare 2) 

4.2.4 Tydlig tudelning. 

Samtliga fem informanter tyckte att de upplevde uppdelningen mellan praktiska och teoretiska 

ämnen som tydlig, även om tre av informanterna som hade erfarenhet av undervisning i 

”vanliga skolan” alla sade att de tyckte att det var mindre tudelat på särskolan än i ”vanliga” 

skolan.  

Flera av informanterna sade också att de upplevde att de praktiska ämnena har lägre status 

än de teoretiska. Dock upplevde man att de praktiskt-estetiska ämnena hade högre status på 

särskolan än i ”vanliga” skolan. Träslöjdslärare 2 trodde att den kunde bero på att lärarna i 

praktiskt-estetiska ämnen på hennes arbetsplats är ganska många, och därmed starka som 

grupp. Bildläraren påpekade att hon upplevt att vissa kollegor och elever (både på 

gymnasiesärskolan och i ”vanliga skolan”) inte sett bilden som ett riktigt ämne. Hon sade 

vidare att hon upplevde att det ibland inte förutsattes att hon hade utbildning, eftersom 

praktiska ämnen kan väl ”vem som helst” lära ut. Hon tog många exempel på hur hon genom 

sitt arbetsliv märkt av bildämnets låga status: 
 

När jag gjorde provår på Norra Latin så låg bildsalen högst upp och man var tvungen att åka hiss 

upp. Men kom det en lektor eller en adjunkt och skulle åka hiss så fick vi gå ur. En adjunkt eller 

lektor kunde inte åka hiss med oss från konstfack, och de var viktiga så de hade företräde. Visst är 

det inte klokt! Och de undanbad att vi skulle ha långbyxor och helst inte kläder i tyger vi tryckt 

själva. Det hette att vi var för färgglada och stack ut för mycket. Och det att man inte fick åka hiss 

med en lektor, det är ju inte klokt!  

(Bildlärare) 

 

Bildläraren trodde att tudelningen berodde på att praktiska ämnen och skapande är kombinerat 
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med fritid och hobby och inte med arbete och yrkesliv. Träslöjdslärare 1 trodde att 

uppdelningen delvis beror på att lärare i praktiska ämnen ofta är i andra arbetslag än lärare i 

teoretiska ämnen och att det därför inte blir naturligt att samarbeta.  

Fyra av informanterna tog upp att de teoretiska ämnena hänger ihop mycket med de 

praktiska och att det ofta är svårt att utföra praktiska arbetsuppgifter utan teoretiska 

kunskaper. Textilslöjdslärare 1 talade om att det kan vara lättare att förstå saker teoretiskt om 

man får göra det praktiskt: 
 

Det är ju så människan fungerar: öga - hand - hjärna, öga - hand - hjärna.  

(Textillärare 1) 

 

Alla fyra slöjdlärare nämnde att slöjd och matematik hänger ihop mycket och att man skulle 

kunna öka samarbetet de ämnena emellan för att eleverna lättare ska kunna förstå den 

praktiska användningen av matematiken. Flera av informanterna påpekade att de själva tänker 

på att eleverna ska få både teoretiska och praktiska kunskaper genom undervisningen och 

uppgifterna i deras ämnen. 

 4.2.5. Ämnesöverskridande arbete vinster och förluster. 

Alla informanter var överens om att de inte arbetar särskilt mycket ämnesöverskridande 

teoretiskt-praktiskt på sina arbetsplatser, och de samarbetade inte så mycket med 

teoriämneslärarna. Däremot samarbetade de mycket inom de praktiska ämnena. Anledningen 

till att det inte är så mycket samarbete teoretiskt-praktiskt trodde de kunde bero på flera saker: 

 

• Att lärarna i de teoretiska ämnena hade för lite kunskap om hur undervisningen ser ut 

och innebär i de praktiska ämnena och därför hade svårt att förstå vad de kunde ha för 

nytta av att samarbeta. 

• Att lärarna i de teoretiska ämnena och lärarna i de praktiska ämnena ofta är i olika 

arbetslag och/eller vistas i lokaler som är långt ifrån varandra.  

• Att det är svårt att få med teorilärarna på sina förslag för att alla lärare värnar ”om 

sitt”. 

 

Alla informanter var överens om att det finns mycket att tjäna på att arbeta för att överskrida 

uppdelningen. De ansåg att man vinner mycket på att jobba tillsammans och ha mer 

helhetssyn på elevernas utbildning och utveckling. Ingen kunde se några förluster, förutom 

träslöjdslärare 2 som var rädd att de praktiska ämnena drabbas om man gör ämnesgränserna 
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mer luddiga. Hon trodde då kanske främst att det skulle läggas krut på att ge eleverna 

teoretiska kunskaper och att de praktiska ämnena enbart skulle få utrymme när man fick tid 

över. Hon menade att det lätt kan bli så att det praktiska bara ses som att man ”illustrerar en 

text eller så”. Samtidigt trodde samma person att man kan göra teoretiska ämnen mer 

attraktiva om man blandar in mer praktiska bitar.  

Bildläraren pratade om hur pedagoger kan låta elever arbeta i teman genom att bryta 

ordinarie undervisning någon vecka då och då och arbeta kring ett tema i alla ämnen som 

eleverna har. Kollegorna får då mer insyn i varandras ämnen och blir bättre på att arbeta 

tillsammans. Hon talade också om hur lärare skulle kunna arbeta ihop två och två och 

kombinera sina respektive ämnen: 
 

Jag tycker inte att det ska vara så mycket uppdelning. Det tillför så mycket när man jobbar 

tillsammans.  

(bildlärare) 

4.3 Analys. 

Jag har i mina intervjuer kunna se mycket tydligt att skapandet är, eller kan vara, en väg till 

glädje, bättre självförtroende och många olika sorters kunskaper och färdigheter. De här 

kunskapssorterna är kanske inte alltid mätbara i standardiserade prov, men likväl är de 

kunskaper som efterfrågas i kursplaner och är viktiga för eleverna både i nuet och i det 

kommande vuxenlivet.  

Jag har genom intervjuerna jag gjort med pedagoger och elever, kunnat urskilja en rad 

mervärden eller vinster med den praktiskt-estetiska undervisningen, i mitt fall då särskilt 

kopplade till elever med utvecklingsstörning men förmodligen i många fall giltiga för alla 

elever. För att synliggöra dessa mervärden analyserar jag var och en av dem lite närmare. Jag 

har delat upp dem i följande kategorier: 

 

• Att berätta utan ord. 

• Ökat självförtroende och bättre självkänsla genom det tydliga resultatet: att växa 

för att man ser att man kan.  

• Motorikutveckling, rörlighet och fingerfärdighet. 

• Närvaro, tillåtenhet, livsnjutning; att vara i nuet. 

• Koncentration, tålamod, uthållighet. 

• Föräldrarnas stolthet och omgivningens bekräftelse. 
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• Samarbete och gemenskap. 

• Färgkänsla, formkänsla, fantasi. 

4.3.1 Att berätta utan ord.  

I vår kultur är det verbala språket och det skrivna ordet de dominerande 

kommunikationsformerna. Att ha tillgång till ett språk innebär makt och den som inte har det 

talade eller skrivna språket har också mindre makt. Personer med utvecklingsstörning har ofta 

sämre ordförråd, inte sällan kombinerat med sämre fysisk talförmåga, än gemene man och det 

är vanligt med olika former av språkstörningar. Många personer med utvecklingsstörning kan 

inte läsa eller skriva. Därför har de också begränsad förmåga att uttrycka sig och 

kommunicera.  

Att skapandet blir ett uttrycksmedel är något som pedagoginformanterna tog upp i mina 

intervjuer, och flera av dem betonar att detta är extra viktigt när man har svårigheter att 

uttrycka sig verbalt. Och när en elev berättar att han i bilden har ritat det hus han vill bo i när 

han blir vuxen, är detta också ett exempel på att bildspråket fungerar istället för exempelvis 

skriftspråket. Bildspråket kan ta vid där det talade eller skrivna språket inte räcker till, det kan 

vara ett sätt att uttrycka drömmar eller tolka verkligheten på egna premisser eller att röra sig 

mellan verklighet, fantasi och intuition. Det kan också vara en hjälp på vägen till det talade 

språket.  

Samtidigt är det så att det en person uttrycker i en bild kanske inte är medvetet, det kan 

vara att uttrycka omedvetna tankar eller känslor. Kanske kan man genom att måla tala om 

saker för sig själv eller komma på saker man glömt att man visste. För personer med måttligt 

eller grav utvecklingsstörning, som inte kan resonera kring eller reflektera över vad han eller 

hon skapar, kan verket ändå utgöra ett kommunikationsmedel. Det blir ett avtryck, ett sätt att 

visa att man finns, och kanske får eleven syn på sig själv i sitt eget skapande. Möjligen kan 

man också se i penseldragen om personen är glad eller ledsen, trött eller pigg. Eller som 

Textillärare 1 säger i en intervju: 
 

Skapandet är ett uttrycksmedel. Det blir ett personligt resultat på ett annat sätt än det verbala. 

4.3.2 Att växa för att man ser att man kan. 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Lapptäcksarbete, verksamhetsträningselev. 

 

Att det ger en stor personlig tillfredsställelse att själv skapa något med sina händer är något 

som alla informanter återkommer till i mina intervjuer.  

 
Den största vinsten är den glädje man ser hos eleverna när de gjort något de är nöjda med.  

(Bildlärare)  
 

Ofta är det ju kul under tiden också. Det är kul att se det färdigt och det är kul att göra det.  

(Textilslöjdslärare 1) 

 
De menar att den skapande eleven ser ett konkret resultat, och känner att han eller hon 

behärskar något och blir stolt över att ha åstadkommit något. Han eller hon får en trygghet i 

kunnandet och ökat självförtroende och bättre självkänsla.  

 
Vi har en väldigt tillåtande attityd. De får känna att vi tror att de kan.  

(Träslöjdslärare 2) 

 

Att de i hög utsträckning får välja själva vad de vill göra, det gör ju också att de får lust. De säger 

vad de vill göra, och så hittar vi sätt som gör att de klarar av det, om det är möjligt.  

(Textilslöjdslärare 1) 

 

Den elev som känner att hon duger kan lättare tycka om sig själv. Att tycka om sig själv är 

grunden för att kunna tycka om andra och för att kunna vara konstruktiv och kreativ och 

fungera i sociala sammanhang. Och därför menar informanterna att det är viktigt att hitta sätt 

att jobba på för att eleverna ska känna att de duger, att de är bra och viktiga, omtyckta och 

meningsfulla. De ska kunna finna sin egen vilja och handlingskraft, och få verktyg att våga 
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och att göra egna val. Det kan vara att välja mellan röd eller gul tråd till broderiet, eller vilken 

form skohyllan ska ha. 

 
Eleverna har sådan glädje av det praktiska. De ser något växa fram och blir så glada och stolta över 

sina alster.  

(Träslöjdslärare 2) 

 

Både bild och slöjd är ämnen där det egna skapandet kan få stort utrymme. Bilden har den 

fördelen att det i det ämnet inte finns så mycket rätt eller fel, vilket gör att det är ett utmärkt 

ämne att stärka självkänslan i. Slöjden har den vinsten att eleven tydligt kan se processen från 

idé till färdig produkt via materialval, färgval, teknisk färdighet och konstnärligt skapande. 

Textilslöjdslärarna talade om att eleverna de undervisar alla har varsin mapp, i vilken de 

skriver en planering inför varje nytt projekt, en utvärdering när projektet är avklarat och att de 

sätter in ett foto på det färdiga verket. Mappen följer eleven under alla fyra åren på 

gymnasiesärskolan. Lärarna poängterar att dessa mappar är viktiga för eleverna, att de gillar 

att sitta och bläddra och titta på allt de gjort. 

Flera av de intervjuade eleverna betonade ordet ”egna”: Vi gör egna kuddar, egna hyllor, 

egna nyckelskåp när de svarade på frågorna om vad de får lära sig i de olika ämnena. Ordet 

”egna” syftar till det egna skapandet, och är också ett uttryck för den tillfredsställelse det kan 

ge att göra något själv. 

4.3.3 Motorikutveckling, rörlighet och fingerfärdighet. 

Flera av pedagogerna talade i intervjuerna om att eleverna blir duktiga motoriskt just genom 

att många av momenten i de praktiskt-estetiska ämnena innebär upprepning. Många elever har 

dålig motorik men kan öva upp densamma genom att de så gärna vill klara av en uppgift som 

de tycker är rolig och för att de längtar efter att få se resultatet. 

Pedagoginformanterna talade också en hel del om att praktiskt arbete får eleverna att öka 

sin rörlighet. Att såga, stoppa en kudde eller måla en stor yta kräver att man rör på sig. Även 

när det gäller rörlighet kan viljan att testa en viss teknik eller framställa en viss sak göra att 

eleverna utmanar sig själva och vinner över sina begränsningar. 

En av träslöjdslärarna tog upp att när eleverna får använda farliga verktyg; saxar knivar, 

maskiner och vassa nålar, sådant som kanske deras föräldrar varnat dem för, så kan de mest 

omotiverade komma igång att göra saker. Hon tog upp att många personer med 

utvecklingsstörning har en tendens att få omgivningen så anpassad efter sina förutsättningar 
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att det ibland blir en björntjänst. Att då låta dem göra sådant som faktiskt är svårt för dem 

brukar dels göra att de tycker att det är roligt och spännande och dels göra omvärlden mer 

tillgänglig, vilket kan leda till ökad självständighet och ökat mod.  

4.3.4. Närvaro, tillåtenhet, livsnjutning: Att vara i nuet. 

Att eleverna tycker att bild och slöjd är roliga ämnen kunde jag se väldigt tydligt i mina 

elevintervjuer. Många av eleverna sade att de trodde att man har bild och slöjd i skolan just 

för att det är så roligt. Bilden av att många elever tycker att de praktiskt-estetiska ämnena är 

roliga gav också pedagoginformanterna i intervjuerna och flera av dem betonade 

skaparglädje, lust, njutning och vila.  
 

Oroliga själar kan vila i att ha något i händerna.  

(Textilslöjdslärare 2) 

 

Pedagogerna talade också om att för elever med måttlig till grav utvecklingsstörning är 

trevliga sinnesupplevelser viktiga för välbefinnandet, och att vara med händerna i ett material, 

att uppleva materialet, kan vara en sådan sinnesupplevelse; mjuk lera, smetig färg, prassligt 

silkespapper.  

 
Mjölreservage. Verksamhetsträningselev. 

 

Pedagoginformanterna tog också upp att det kan finnas något nyttigt med onyttigheten. Att 

faktiskt ge blanka tusan i att det inte alltid blir något tydligt resultat. Att eleverna faktiskt bara 

kan få lov att finnas till och leka ibland. Att de kan få måla utan att det behöver bli något. Att 

lekandet med färg och form ibland är i sig självt nog och att det skapar gemensamma 

upplevelser och minnen.  
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4.3.5. Koncentration, tålamod, uthållighet. 

Genom att det ibland tar väldigt lång tid att komma från idé till färdigt verk i de praktiskt-

estetiska ämnena tränas elevernas uthållighet och tålamod. Den tydliga lönen för mödan i och 

med det fysiska resultatet gör också att det kan bli lättare att ha tålamod: man vill att det ska 

bli något och man vet att det blir, bara man fortsätter att jobba.  
 

Man måste jobba på syslöjden. Jag kan inte, det är svårt. Eller jag kan, men det är svårt. 
(elev 8) 

 

Många elever i särskolan har tydliga koncentrationssvårigheter och då kan det vara bra att ta 

med kroppen i lärprocessen. Om man får röra sig medan man arbetar kan det vara ett sätt att 

öka koncentrationen. Textillärarna jag intervjuade talade om att en teknik som vävning ofta 

fungerar bra för elever med autism eller ADHD genom att det är ett fysiskt, monotont arbete 

som samtidigt leder till ett tydligt resultat. Detsamma gällde ibland för broderi. Man skapar 

hela tiden.  

 
Det är ju ganska fascinerande när man tänker på det. Att de sitter här, de bröliga killarna, med 

varsitt korsstygnsbroderi. Det var en kille för ett par år sedan, som älskade motorcyklar och hade 

svarta kläder och skinnväst. Han ville inte gå härifrån. Han ville bara fortsätta att brodera på sitt 

motorcykelshjul.  

(Textilslöjdslärare 1) 

 

Också att våga testa och misslyckas med det färdiga resultatet, men ändå lära sig något på 

vägen, och dessutom inse detta, är något som textilslöjdslärare 2 tar upp att en del elever gör.  
 

Ja, man försöker få eleverna att formulera sig kring det de gör och reflektera över vad de gjort och 

upplevelsen det gav att göra det. En av de duktigare eleverna hade hittat en liten docka hon ville 

sy. Hon ritade av den och klippte ut och så sydde hon ihop den på symaskin och hon gnällde och 

hon svor när hon sydde. Och hon blev inte alls nöjd med resultatet. Och jag tänkte på det under 

tiden hon gjorde det, att jag skulle få henne att reflektera över det sen, men jag behövde inte 

anstränga mig, för när hon skulle skriva utvärderingen och kom till frågan ”vad har du lärt dig” så 

skrev hon av sig självt: ”Det är svårt att sy små former.” Det tyckte jag var bra. Då förstod hon att 

man kan lära sig saker, fast man inte lyckas.  

(Textilslöjdslärare 2) 
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4.3.6 Föräldrarnas stolthet och omgivningens bekräftelse. 

Bildläraren talade, som jag tidigare varit inne på, om en elev vars föräldrar såg på sin son med 

nya ögon när han kom med på en konstutställning och vann en bildtävling. I och med att 

föräldrarna såg vad han hade gjort blev de stolta, vilket gjorde att eleven också kände sig stolt.  

De båda textillärarna tog i mina intervjuer upp de ”visartimmar” man har på skolan där de 

arbetar. Ett par gånger per termin träffas delar av skolan i en samlingssal och så får eleverna 

visa upp för varandra vad de gjort i olika ämnen, såsom bild, slöjd, musik och drama med 

mera. Denna visartimme är mycket viktig för eleverna och något de ser fram emot, men också 

är nervösa inför. Genom visartimmarna får eleverna omgivningens bekräftelse, andra får se 

vad de gjort och de får applåder. 

Alla pedagoginformanter och två av eleverna tog upp den utställning som skolan de arbetar 

på har i maj varje år, och angav den som en morot i arbetet. Pedagogerna talade om den 

välbesökta utställningen som något väldigt positivt både för pedagoger, elever, föräldrar och 

allmänhet. Att på så sätt synliggör man särskoleeleverna på ett mycket positivt sätt. 

4.3.7 Samarbete och gemenskap. 

Vissa saker eller moment i de praktiskt-estetiska ämnena kan man inte göra själv, som till 

exempel att dra på en varp i en vävstol eller bära en lång och tung bräda. Då måste man 

samarbeta om momentet och får på så sätt övning i att arbeta tillsammans. Och samarbete 

skapar gemenskap, en känsla av att höra ihop och att ens del i arbetet behövs för att momentet 

ska bli av. Även det att man i de praktiskt-estetiska ämnena ofta sitter tillsammans och 

småpratar medan man arbetar är gemenskapsskapande. Alla pedagoger tog också upp 

grupparbetet som ett sätt att arbeta för att stärka sammanhållning och vi-känsla och ett sätt för 

alla elever att känna att de kan vara med och bidra utifrån egna förutsättningar. 
 

De gillar att sitta och pilla och prata samtidigt.  

(Textilslöjdslärare 2) 

4.3.8. Färgkänsla, formkänsla, fantasi. 

 

På bilden får jag måla med blå färg! 

 (Elev 7) 

 

Att öva upp seendet och känsla för färger och former är något som pedagoginformanterna tog 

upp vid flera tillfällen i intervjuerna. De båda textilslöjdslärarna betonade också 
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designprocessen mycket; att eleverna själva får välja och fundera ut vad de ska göra och sedan 

planera arbetet och välja färger och former. Också eleverna var inne på detta; att de själva får 

välja. 

 
Man får göra vad man vill. Man få själv hitta på vad man ska göra.  

(elev 2) 

 

4.3.9.  Vinster och förluster med ämnesöverskridande undervisning. 

Det är tydligt att alla informanter upplever en uppdelning mellan teoretiska och praktiska 

ämnen, men tycker att denna uppdelning till största del är av ondo och att man skulle vinna 

mycket på att arbeta mer ämnesöverskridande och samarbeta mer med teorilärarna. Att så inte 

sker i praktiken nämner de flera olika förklaringar till: 

 

• Praktiska förklaringar med uppdelade arbetslag och ämneslokalernas fysiska 

placering i förhållande till varandra.  

• Kunskapsbristsförklaringar: man tror att teorilärarna inte har tillräcklig insikt i vad 

de praktiska ämnena innebär och därför inte ser vad det kan finnas för möjligheter 

med mer samarbete. (Det som slog mig här var att ingen av informanterna gav något 

exempel på något eget initiativ till att samarbeta med någon teorilärare.) 

• Statusförklaringar: att de praktiskt-estetiska ämnena generellt har låg status vilket 

bidrar till att det bildas olika läger där alla värnar om sitt.  

 

Samtidigt verkar informanterna själva ha tänkt igenom sina egna arbeten och initiativ till 

ämnesöverskridning i och med att de fått intervjufrågorna av mig, och det verkade som att de 

tyckte att det var konstigt att man inte samarbetar mer. Som att det bara inte blir av, att man 

inte riktigt tänker på att man kan. 

Jag har kunnat se två vinster med att kombinera teori och praktik i högre utsträckning på 

gymnasiesärskolan: 

 

• Teoretiska kunskaper genom det praktiska arbetet. 

• Att göra för att förstå.  

 

De vinster man främst kunde se med ämnesöverskridande arbete var att eleverna lättare skulle 

kunna se vad för praktisk nytta man kan ha av teoretiska kunskaper och att teoretiska 
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kunskaper kan vara lättare att skaffa sig genom att göra något praktiskt. Bildläraren tog också 

upp att man som kollegor får mer insikt i varandras ämnen och blir mer sammansvetsade om 

man arbetar i teman, eller ämnesöverskridande på andra sätt.  

Genom att analysera intervjuerna har jag tydligt kunnat se att det praktiska arbetet, förutom 

alla vinster jag hittills tagit upp också i många fall ger teoretiska kunskaper ”på köpet”. Tar 

man slöjden som exempel innebär det ämnet ofta praktisk matematik genom att man räknar 

stygn, mäter brädor, tar fram mittpunkten på en yta och så vidare. Detta talar också 

träslöjdslärare 1 om: 
 

Elever kan ha svårt att förstå vad teorin innebär praktiskt. Man kan lägga ihop 9 och 1 hur lätt som 

helst och se att det blir 10, men man har ingen aning om vad en tiondel är för man förstår inte den 

praktiska nyttan.  

(Träslöjdslärare 1) 

 

Dessutom får man ofta in kulturarv och kulturhistoria och i utvärderingar får man in svenska.  
 

Bild är ett bra sätt för att öppna ögonen och se på omvärlden.  

(Bildlärare) 

 

Pedagoginformanterna gav en bild av att särskoleelever kan ha svårt att förstå ord eller 

instruktioner, och att de ofta kan ha lättare att förstå något genom att göra eller se någon 

annan göra. Genom att visa hur någonting går till praktiskt och samtidigt tala om hur man gör 

det, har eleverna ofta lättare att begripa vad de ska göra och klarar med större tillfredsställelse 

av att genomföra uppgifterna. Det kan också utveckla deras ordförståelse, eftersom de hör ord 

som de kopplar till det praktiska.  

En eventuell förlust jag kunnat se med ämnesöverskridande undervisning är att den skulle 

kunna leda till att ämnenas ”djup” försvinner. En av de intervjuade träslöjdslärarna sade att 

hon var rädd att slöjden automatiskt skulle få mindre plats om man jobbade för att sudda ut 

ämnesgränser. Att man då kanske inte skulle ge tillräckligt med tidsutrymme åt de tekniker 

som tar lång tid att lära sig. 
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4.3.10. Är det något särskilt i uttrycken hos konstnärer som har en 

utvecklingsstörning? 

Flera av pedagogerna jag intervjuat talar om att de upplevde att deras elever skapade saker 

med speciella uttryck. De resonerar kring att det beror på att eleverna både är utanför normen 

och inte har så stor koll på normer: 

 
Jag kan tycka att uttrycken blir mer personliga här. När eleverna är utanför normen. Kanske är det 

mer hämningslöst på något vis.  

(Textilslöjdslärare 1) 

 

Våra elever är inte begränsade av normer på samma sätt som normalbegåvade.  

(Textilslöjdslärare 2) 

 

Många blir imponerade över kvalitén på särskoleelevernas grejer, över vad elever på särskolan 

kan.  

(Bildlärare) 

 

Jag tycker att arbetsförmågan hos många särskoleelever är högre än man skulle kunna tro. Många 

är duktiga i de här ämnena och man märker hur de utvecklas. 

(Träslöjdslärare 2)  

5. DISKUSSION 

5.1 Att synliggöra mervärden. 

Jag har tydligt sett att undervisning i praktiskt-estetiska ämnen för elever på 

gymnasiesärskolan leder till en stor mängd olika sorters kunskaper och mervärden, viktiga för 

vuxenlivet. Jag har också kommit fram att många av de kunskaper särskoleeleverna får i dessa 

ämnen, utöver de rena hantverkskunskaperna, kan vara svåra att se, eftersom de inte alltid är 

mätbara.  

Jag har en odlingslott fastän det är billigt att köpa potatis och rädisor på torget tre minuters 

gångväg från min lägenhet. Jag cyklar ut till lotten, det tar en kvart, jag gräver och vattnar och 

sår, och rädisorna smakar likadant som på torget när jag tar upp dem. Varför gör jag det ändå? 

Jo, därför att det finns mervärden i odlandet, det finns vinster som för mig är mycket viktigare 

än billiga rädisor. Jag gillar den där långsamheten, att gå därute och pula och att göra medan 

jag tänker eller att tänka medan jag gör. När jag rensar ogräs planerar jag lektioner, tänker ut 

presenter åt folk som fyller år, njuter jag av lukten av jord, får jag större muskelmassa, blir 
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min motorik bättre, känner jag grupptillhörighet med de andra som odlar, möter jag 

människor från andra kulturer och generationer, hör jag fågelsång. Just för att jag inte handlar 

rädisor på torget utan odlar dem själv, får jag så mycket annat ”på köpet”. 

De mervärden och vinster jag får därute på odlingslotten kan jämföras med de mervärden 

och vinster gymnasiesärskoleeleverna får när de ägnar sig åt skapande verksamhet. Att göra 

saker praktiskt leder till så mycket mer än bara den färdiga produkten och syftet med 

undervisningen är också något annat och långt mer än att just producera ting eller lära sig 

tekniker. Det är så viktigt att se det! För alla som arbetar i gymnasiesärskolan! Blir alla 

medvetna om detta, tror jag att statusen på de slöjd- och bildämnena skulle höjas och den 

balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper som betonas i skolans styrdokument (LPF 

94, Skollagen 1985, Skolverket 2002) skulle uppnås. 

Jag tror att om man ser till att bli bättre på att uppmärksamma och uppvärdera de 

kunskaper personer med utvecklingsstörning har i händerna, deras ”kunskap i handling” 

(Molander 1996), så kan man dels få dem att växa som människor och dels kan man i längden 

kanske också få en annan syn på skapande och personer med utvecklingsstörning. Att man 

istället för att tänka ”han får väl måla då, för han kan ju inget annat” tänker ”han är ju en 

måleritalang, därför får han måla”, eller ”han älskar att måla, därför får han måla”. 

Frågan är hur man ska kunna arbeta för att synliggöra skapandets mervärden för alla som 

arbetar i gymnasiesärskolan. Det som direkt slår mig är att man ska låta hela personalgruppen 

få prova på skapande verksamhet på någon temadag, så att de kanske själva får känna 

skaparglädje, samtidigt som man i grupper skulle kunna diskutera vilka kunskaper inom vilka 

teoretiska ämnesområden ett praktiskt arbete genererar. Faran med detta är att många kan 

känna sig hämmade inför varandra, så om man ska göra någon sådan här temadag måste man 

förvissa sig om att bjuda på skapande övningar som inte innebär några prestationskrav.  

Ett annat sätt att synliggöra den praktiska kunskapen är att ge sig in på den teoretiska 

kunskapens domäner, det vill säga att faktiskt formulera den i ord och skriva ner den, även om 

det är svårt och kanske inte riktigt går att formulera. Den magisterkurs i praktisk kunskap som 

ges på Södertörns högskola (Bornemark & Svenaeus 2009, sid 9) är ett bra exempel på hur 

man kan göra det. I den magisterkursen låter man yrkesverksamma inom olika yrkesområden 

där mötet med den andra människan är central för yrkeskompetensen dokumentera sina 

respektive problem och dilemman i yrkeslivet i den vetenskapliga essäns form.  
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5.2 Viktigheter för vuxenlivet. 

Jag har kommit fram till att det kan vara extra viktigt för personer med utvecklingsstörning att 

få uttrycka sig konstnärligt, eftersom de ofta har ett torftigt språk. Genom skapande kan de 

uttrycka sig och normalbegåvade människor kan lättare förstå hur det är att leva med en 

utvecklingsstörning. 

En elev jag hade i bild förra året ritade alltid sig själv, flickan han var kär i, en BMW, en 

dubbelsäng och en bebis när han själv fick välja vad han ville göra. Den här eleven kunde inte 

prata med ord, han hade inget talat språk, men jag förstod ändå vad han drömde om. Bilden 

blev en bro mellan hans tankar och mig, den blev ett sätt att tala. Utifrån bilden kunde jag 

ställa ja-och-nej-frågor, han kunde nicka eller skaka på huvudet och på så sätt kunde vi förstå 

varandra. Genom bilden vågade han ta kontakt, han vågade berätta. 

Ett vuxenliv för en person med utvecklingsstörning innebär att vara beroende av andra 

människor på många sätt. Det kan gälla hjälp med ekonomi, förflyttningar i staden, inköp, 

matlagning, personlig hygien och mycket annat. Enligt Falk-Lundqvist (2007) upplever 

personer med utvecklingstörning låg tillfredsställelse vad det gäller upplevelsen av sociala 

kontakter, vänskap, trygghet och glädje. Alltså är det av största vikt att som pedagog i 

gymnasiesärskolan arbeta för att eleverna ska kunna bli så självständiga, fria, harmoniska och 

trygga som möjligt och ge henne många och bra verktyg att ta med sig till livet efter 

studenten. Detta är också något som eftersträvas i kursplan för Estetisk verksamhet på 

gymnasiesärskolans verksamhetsträningsprogram (Skolverket 2002).  

Jag tycker mig kunna se att undervisning i praktiskt-estetiska ämnen är en väldigt bra arena 

för att öva dessa färdigheter. Undervisningen i praktiskt-estetiska ämnen ger eleverna redskap 

att uttrycka sig och leder till en mängd kunskaper utöver hantverkskunnande, samt till ökat 

självförtroende och stärkt självkänsla, ökad självständighet, kreativitet för att kunna lösa 

problem och god samarbetsförmåga. Medan väven växer växer människan! 

5.3 Varför har praktiskt‐estetiska ämnen högre status i särskolan? 

Gustavsson (2004) menar att hela vårt skolsystem är byggt på att sära på praktiska och 

teoretiska ämnen, något som kan härledas så långt tillbaka i tiden som till Platon och hans syn 

på kunskap som ”sann, berättigad tro” (Gustavsson 2002). Den vidgade kunskapssyn 

Aristoteles hade när han menade att det inte finns en typ av kunskap utan kunskap i olika 

formera av verksamheter borde synas mer i dagens skola. Aristoteles menade också att den 

teoretiska och den praktiska kunskapen är tätt sammansvetsade och beroende av varandra. 
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Mycket av den moderna kunskapsforskningen kommer fram till att teoretisk och praktisk 

kunskap inte är varandras motsatser utan snarare varandras förutsättningar.  

Även om det inte verkar vara så att man arbetar särskilt mycket ämnesöverskridande 

teoretiskt-praktiskt på gymnasiesärskolan, ser det i alla fall ut som om de praktiska ämnena 

samarbetar mycket. Jag har också kunnat se i min forskning att pedagogerna i praktiskt-

estetiska ämnen på gymnasieskolan upplever att de praktiskt-estetiska ämnena har högre 

status på särskolan än i ”vanliga” skolan. Varför är det så? Jag har flera möjliga svar. 

Det skulle kunna vara för att man inte har betyg på vissa program i gymnasiesärskolan, 

och på vissa program visserligen har betyg men då dessa betyg inte kommer att ha någon 

egentlig betydelse för eleven i framtiden, fokuserar man inte så mycket på dem. Med 

anledning av detta blir det inte så tydligt fokus på att eleverna först och främst ska bli 

godkända i matte, svenska och engelska och därmed kan de praktiskt-estetiska ämnena ges 

större plats. 

Det kan också vara så att de praktisk-estetiska ämnena är ämnen där man som 

särskoleelev kan synas på samma arenor som ”normalbegåvade” elever, till exempel i 

utställningar. Som särskoleelev kanske du inte kan räkna alls lika avancerade mattetal som en 

”vanlig” gymnasieelev kan, men du kan kanske teckna lika bra, eller bättre. 

Ytterligare en anledning till detta skulle kunna vara att personer med utvecklingsstörning 

har ett särskilt personligt uttryck i det de skapar, ett uttryck som många ”normalbegåvade” 

gillar, och därför uppmärksammar och på så sätt blir statusen högre. 

5.4 Öga‐hand‐hjärna. 

Det är alltså viktigt med praktiskt-estetiska ämnen och kunskaper för elever i 

gymnasiesärskolan. Självklart är det också viktigt med teoretiska kunskaper och 

allmänbildning för personer med utvecklingsstörning precis som för alla andra människor, 

och jag tycker absolut inte att man ska sänka kraven i dessa ämnen, eller nedvärdera dem. 

Min tanke är inte heller att man ska öka antalet bildtimmar på teoritimmarnas bekostnad eller 

något sådant. Men för att förbättra undervisningen och elevernas kunskapande tror jag att man 

överhuvudtaget ska jobba mer tematiskt och ämnesövergripande med helheten och se till att 

alla sorters kunskapande får plats i alla elevers skolvardag. Hur gör man det? 

En av informanterna i mina intervjuer tog upp de fysiska avstånden mellan teorisalar och 

”praktiksalar” som en anledning till att man inte arbetar ämnesöverskridande. Ett konkret sätt 

att göra det enklare med kommunikationen och förståelsen mellan lärare i praktiska och 

teoretiska ämnen skulle därför kunna vara att se till att olika pedagoger fysiskt möts på olika 
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sätt, exempelvis genom att dela arbetsrum eller matsal, eller att se till att det inte är för långa 

avstånd mellan teorisalar och salar för praktisk undervisning. Så att man måste säga hej i 

korridoren, och kanske byta några ord. Man kan också se till att blanda arbetslagen, så att de 

innehåller både teorilärare och lärare i praktiska ämnen. Är de fysiska avstånden inte så långa 

kanske de mentala också förkortas. 

Ett annat sätt att hitta andra, mer praktiska vägar till kunskap skulle kunna vara att titta på 

pedagogiken på Bifrostskolan i Danmark och inspireras av denna. Bifrostskolan är en friskola 

som inte uttalat är en kulturskola eller har en kulturinriktning men där kultur, skapande och 

uttryck genomsyrar undervisningen. Inga ämnen finns inskrivna på schemat och arbetspassen 

är alla en och en halv timme långa. Man utgår från att alla elever har massa möjligheter att 

uttrycka sig och reflekterar över de möjligheter man ger och inte ger barnen genom olika val. 

På Bifrostskolan arbetar man arbetar tematiskt, ämnesöverskridande och lärarna gör 

själva sitt undervisningsmaterial. Elevernas intressen är utgångspunkten för undervisningen 

och lärarna jobbar mycket med att ge positiv feedback, för att få eleverna att känna att de 

duger och att det de gör är bra, så att de vågar fortsätta att utvecklas och tro på sig själva 

(Sohlman 2001). Bifrostskolan är, enligt mig, ett bra exempel på hur man kan arbeta med att 

blanda teori och praktik och jag skulle vilja applicera vissa delar av Bifrostpedagogiken på 

gymnasiesärskolan, för som textilslöjdslärare 1 säger: ”Det är ju så människan fungerar: öga - 

hand - hjärna, öga - hand – hjärna.” 

Självklart kan man vända på det här och ta in praktiska moment i det teoretiska arbetet, 

eller helt enkelt utgå ifrån att inget ämne enbart är praktiskt eller enbart är teoretiskt. Försöker 

man som pedagog jobba bort den uppdelningen man kanske har inpräntad i sin hjärna tror jag 

att ens undervisning och därmed också elevernas lärande gynnas.  

Det som kan vara risken med att sudda ut gränserna mellan teori och praktik är, som en av 

informanterna i intervjuerna säger, att ämnena kan förlora sitt djup. Även om teori och praktik 

hänger ihop och på många sätt är varandras förutsättningar skulle det kunna vara så att vissa 

teoretiska kunskaper är just väldigt teoretiska och behöver vara det, på samma sätt som det 

kan vara svårt att teoretisera praktiska kunskaper. 

En annan förlust skulle kunna vara att eleverna går miste om skoldagens tydlighet om 

ämnesgränserna suddas ut. Elever med utvecklingsstörning är ofta beroende av struktur i tid, 

rum och person. Att veta att mellan halv elva och halv tolv ska jag vara i bildsalen och ha 

bild, efter det ska jag till idrottshallen och ha idrott kan skapa en trygghet man kan gå miste 

om vid allt för ämnesöverskridande undervisning. Detta måste man vara väl medveten om och 
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ta hänsyn till om man ska arbeta för att öka ämnesöverskridningen i undervisningen på 

gymnasiesärskolan. 

5.5 Att skapa utanför normen och varför det funkar så bra.  

Så länge människan har promenerat omkring på jorden har hon skapat och uttryckt tankar och 

känslor genom konst, via vad Bondesson & Holmgren (2007) kallar för ”praktisk 

konsttillverkning”  

Jag har tidigare skrivit om att konstens och skapandets kommunikativa del kan vara extra 

viktig då konstnären har en utvecklingsstörning. En anledning till detta är att vi ”normala” har 

svårt att leva oss in i hur personer med utvecklingsstörning tänker. Vi ”normala” har inte 

samma referensramar och kan genom de verk som personer med utvecklingsstörning skapar 

få ta del av deras livsvärld. En annan anledning är att personer med utvecklingsstörning kan 

kommunicera på andra sätt än verbalt och skriftligt genom att uttrycka sig i skapande. 

Men hur är det med uttrycket i de saker personer med utvecklingsstörning skapar? Har de 

något särskilt? Vad händer när man frikopplar delar av förnuftet och klokheten från den 

kunskap som Aristoteles benämnde som ”techne”, skapandet, och låter skapandet till stor del 

grunda sig på livserfarenheten?  

Att personer med utvecklingsstörning som ägnar sig åt praktisk konsttillverkning har ett 

särskilt uttryck in sina bilder anser flera av mina informanter, och jag tycker också att det ofta 

är så. De elever med utvecklingsstörning och autism jag undervisat är ofta väldigt noggranna 

och ritar väldigt detaljrikt, men utan särskilt mycket logik. Och då kan det bli fantastiska 

bilder! Också många elever i andra klasser har ett fascinerande bildspråk och ett spännande 

uttryckssätt. 

Jag kommer att tänka på det Picasso lär ha sagt en gång; att det tog honom ett helt liv att 

lära sig måla som ett barn. Han menade förmodligen att han ville lära sig att koppla bort de 

olika spärrar i skapandet man lätt skaffar sig på vägen till vuxenlivet. Kanske är det dessa 

spärrar personer med utvecklingstörning ibland saknar? I kombination med många års bild- 

och slöjdlektioner; en lång erfarenhet, ett intuitivt kunnande, kanske de därmed är nära det 

Picasso menade. Liknande resonemang kan man hitta hos Levande verkstads grundare 

Adelyne Cross Eriksson: 
 

Barn målar bilder som både vi och de uppskattar enormt. Vuxna är rädda, därför att de felaktigt 

tror att skapande innebär noggrant hantverk. Rädsla, mindervärdeskänslor, brist på tillfällen, tid 

och uppmuntran är de största hindren för att uttrycka sig själv – antingen det gäller att tala, sjunga, 
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dansa, måla eller helt enkelt att klä sig.  

 (Hummelgård 2009, sid 318) 

 

Men varför saknar (eller slipper) personer med utvecklingsstöning då dessa spärrar? Jag tror 

att det kan ligga mycket i det textilslöjdslärarna sa i intervjuerna: att eleverna befinner sig 

utanför normen och inte har koll på normer och därför har ett speciellt uttryck; de vet inte hur 

det ”ska vara”. 

Kanske kan det också vara så att det finns hämningar inför teoretisk kunskap hos elever 

med utvecklingsstörning, vilka är grundade på dåligt självförtroende, eftersom de vet att de 

har svårt att lära sig? Och kan det i så fall vara så att dessa hämningar inte existerar i praktiska 

verksamheter eftersom dessa inte är vad man traditionellt kallar för kunskap och inte heller 

ser som kunskap på samma sätt och detta vet personer med utvecklingsstörning om på ett 

omedvetet plan? Jag vet inte, men det skulle kunna vara så.  

En ytterligare annan anledning skulle även här kunna vara att många elever i 

gymnasiesärskolan inte har betyg, och de som har betyg inte kan använda dem för att söka 

vidare till högskola eller universitet. Alltså läggs det inte så mycket fokus på betygen, vilket 

gör att man som pedagog inte sysslar särskilt mycket med bedömning. Detta skulle kunna 

vara kreativitetsfrämjande, eftersom bedömning anses vara kreativitetsdödande.  

Och är eleven inte hämmad och rädd för bedömning när hon står inför mötet med ett 

material, utan ger sig hän tror jag att mötet blir lustfyllt och att hon känner skaparglädje. 

Glädjen hos eleverna när de vinner över sig själva och sina begränsningar och klarar av 

någonting är något som pedagogerna i mina intervjuer ofta återkom till när de berättade och 

den glädjen är också något jag ofta ser i min undervisning. 

 

    
 

5.6 Metoddiskussion. 

Eftersom min undersökningsgrupp av pedagoger i praktiskt-estetiska ämnen på 
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gymnasiesärskolan är en liten yrkesgrupp, blev alla informanter jag kunde finna inom rimligt 

avstånd tillfrågade och jag hade inte möjlighet att göra något urval. Tyvärr ledde detta till att 

ålders- och könsfördelningen i informantgruppen blev ojämn. Hade urvalsgruppen varit större 

hade jag medvetet valt en jämnare ålders- och könsfördelning. 

Jag är medveten om att det finns en möjlighet att resultatet hade kunnat bli annorlunda om 

fler intervjuer genomförts eller om jag hade använt en annan undersökningsmetod. Jag är 

också medveten om att resultatet hade kunna bli annorlunda om jag hade valt att intervjua 

elever jag inte känner, men på den nivå av utvecklingsstörning elevinformanterna befinner 

sig, tror jag att det är i det närmaste nödvändigt med någon form av relation för att kunna 

genomföra intervjuer. 

Eftersom jag själv är insatt i de praktiskt-estetiska ämnena är jag medveten om att det kan 

innebära en risk, då jag som intervjuare kan ställa ledande följdfrågor och lägga egna 

värderingar i de intervjuades svar. Jag har försökt förhålla mig så sakligt som möjligt. 

5.7 Slutligen 

I vår samtid finns ett högt krav på att kunskap ska vara nyttig och användbar. Men vad 

innebär det? Ofta i utbildningar får man reda på vilka mål man ska uppnå, och man ska uppnå 

dem snabbt! Kunskap mäts i tid: poäng mäts i veckor eller klocktimmar. Men hänger kunskap 

verkligen bara ihop med ekonomi? Eller handlar det också om människors lycka och 

välbefinnande, och om demokrati? Vad händer med humanismens kunskapssyn; kunskap för 

sin egen skull, för sin egen njutning?  

Skolminister Björklund har flera gånger uttryckt att han vill ha en skola med ”mer flit och 

mindre flum”, vilket skulle kunna innebära ”mer teori och mindre praktik” eller ”mer av det 

lättmätbara, mindre av det svårmätbara”. Enligt förslag från honom ska det obligatoriska 

ämnet ”estetisk verksamhet” om 50 poäng bort från gymnasieprogrammen i och med 

införandet av den nya gymnasieskolan 2011. Efter införandet av den nya gymnasieskolan 

kommer gymnasiesärskolan också att ses över och ändras och frågan är om man kommer att 

göra de praktiskt-estetiska ämnena frivilliga också där. Jag hoppas verkligen att det inte blir 

så, för då tror jag att många särskoleelever då kan komma att mista viktiga arenor att växa och 

utvecklas på. 

I kursplanen för estetisk verksamhet (ESV1194) för elever i gymnasiesärskolans 

verksamhetsträningsprogram står det om eleverna att  
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När de, oberoende av funktionsnivå, får många varierande upplevelser och sinnesintryck 

stimuleras deras egna aktiviteter och förutsättningar för lärande och utveckling ökar. 

 

Och det tror jag verkligen är sant! Jag tror på en gymnasiesärskola som arbetar med alla 

sinnen och uttrycksformer för att stimulera lärande och ökade kunskaper av alla de sorter. Jag 

tror på en gymnasiesärskola där praktisk och teoretisk kunskap går hand i hand och där lärare 

i teoretiska och praktiska ämnen samarbetar på många sätt och i sina samarbeten alltid utgår 

från eleverna. Efter en sådan gymnasieutbildning då tror jag att eleverna blir redo att möta 

vuxenlivet som starka och fria individer, trots sin utvecklingsstörning.  

 

Vem som helst kan måla! Alla har något att säga! Var och en har ett särskilt sätt att uttrycka sig på. 

När man arbetar skapande utvecklas man och blir skicklig, får självförtroende och uttrycker mer av 

sig själv. En dag ska alla människor delta i skapande verksamheter. Man kommer att förstå, att det 

inte är ett privilegium för få – utan en nödvändighet för alla. 

(Hummelgård 2009, sid 318.)  

6. FORTSATT FORSKNING 
Under arbetets gång har jag kommit att intressera mig mycket för teorilärarnas syn på praktisk 

kunskap och hur de ser på den tudelning av praktiska och teoretiska ämnen för sig som är 

tydlig i skolan och skulle tycka att det var intressant att ställa liknande frågor till teorilärarna 

som de jag ställde till lärarna i praktiskt-estetiska ämnen för att se vad det skulle ge för 

resultat. 

Jag har också kommit att intressera mig mycket för ”de osynliga kunskaperna” som nog 

finns i alla ämnen, alltså det man lär sig i ett ämne, förutom de rena ämneskunskaperna och 

hur man kan arbeta för att synliggöra dem och vad man skulle kunna vinna på det.  

Det som också skulle vara intressant är att arbeta mer med forskning där personer med 

utvecklingsstörning får komma till tals. Jag upplevde att de elever med utvecklingsstörning 

vilka jag intervjuade var ovana vid intervjusituationen och inte riktigt visste hur de skulle 

hantera den, men att de alla tog situationen på stort allvar och att många av dem kunde bidra 

med värdefull information om sin livsvärld.  

7. SAMMANFATTNING. 
Uppsatsens syfte var att undersöka den praktiska kunskapen i praktiskt-estetiska ämnen på 

gymnasiesärskolan utifrån ett antal frågeställningar, samt att verka för att synliggöra denna 

praktiska kunskap. Uppsatsens forskningsbakgrund svarar på frågorna om vad praktisk 
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kunskap är och vilka diskurser om praktisk kunskap det finns idag i samhället och skolan. 

Den tar också upp fakta kring utvecklingsstörning och särskola, samt skapande i praktiskt-

estetiska ämnen. I forskningsbakgrunden har jag främst utgått från Gustavsson (2002, 2004), 

Liedman (2001), Molander (1996) Falk-Lundqvist (2007) Malmström (2006) samt Bondesson 

& Holmgren (2007): 

Den praktiska kunskapen är en personlig, subjektiv och kroppslig kunskap. Tudelningen 

praktisk kunskap kontra teoretisk kunskap har djupa historiska rötter. I skolan kan vi se denna 

uppdelning i praktiska och teoretiska ämnen, där teoretiska ämnen ofta anses viktigast. 

Parallellt med den tydliga uppdelningen av teoretisk kunskap och praktisk kunskap har den 

teoretiska och den praktiska kunskapen genom historien setts som två tätt sammansvetsade 

kunskapsformer som är beroende av varandra, vilket också mycket av den nutida 

kunskapsfilosofin och kunskapsforskningen hävdar. Kunskapsbegreppet har på senare tid 

vidgats, vilket bland annat visar sig i de fyra f:n i läroplanen; faktakunskap, 

förståelsekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap. 

I praktiskt-estetiska ämnen erbjuds elever att uttrycka tankar och känslor, det vill säga att 

utföra det som Bondesson & Holmgren kallar för ”praktisk konsttillverkning”. Mycket talar 

för att denna undervisning leder till en mängd kunskaper utöver hantverkskunnande, samt till 

ökat självförtroende och stärkt självkänsla både för normalbegåvade elever och elever med 

utvecklingsstörning. 

Genom att göra två semistrukturerade intervjuundersökningar, en med en grupp bestående 

av fem pedagoger som alla undervisar i praktiskt-estetiska ämnen på gymnasiesärskolan, och 

en med 9 verksamhetsträningsprogramselever ville jag skaffa mig en uppfattning om hur det 

ser ut i undervisningen i praktiskt-estetiska ämnen på gymnasiesärskolan idag. Jag ville ta 

reda på vilka mervärden skapandet ger och huruvida det finns en tudelning av praktiska och 

teoretiska ämnen och vilka vinster som kan göras om man arbetar för att upphäva denna 

eventuella tudelning. Jag var också intresserad av om pedagogerna upplevde att personer med 

utvecklingsstörning har ett särskilt uttryck i sina skapade alster. 

Jag kom fram till att skapande verksamhet på gymnasiesärskolan är en väg till glädje, 

bättre självförtroende och många olika sorters kunskaper och färdigheter för eleverna och att 

det kan vara så att det är viktigare för personer med utvecklingsstörning att få uttrycka sig i 

praktiskt-estetiska ämnen, än för normalbegåvade. Detta eftersom många personer med 

utvecklingsstörning har begränsade möjligheter att uttrycka sig i tal och skrift.  

Jag kom också fram till att det finns en tydlig uppdelning mellan praktiska och teoretiska 

ämnen på gymnasiesärskolan och eleverna kan göra kunskapsvinster om pedagogerna arbetar 
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mer ämnesöverskridande. Vidare fann jag att många personer med utvecklingsstörning har ett 

speciellt och personligt uttryck i sina alster och detta kan bland annat bero på att personer med 

utvecklingsstörning befinner sig utanför normen. 
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Bilaga 1. 
 
Hej! 
 
I mitt examensarbete på lärarhögskolan i Kristianstad har jag valt att skriva om den praktiska 
kunskapen i bild och slöjd på gymnasiesärskolan. Syftet med uppsatsen är dels att bidra till att 
synliggöra den praktiska kunskapen i praktiskt-estetiska ämnen och visa på dess värden och 
mervärden i relation till teoretisk kunskap och lärande och dels att fundera kring vilka vinster 
(och förluster) som skulle kunna göras i särskolan genom att höja den praktiska kunskapens 
status och överskrida den tydliga uppdelning av teoretiska ämnen för sig och praktiska ämnen 
för sig som finns idag. Studien kommer att genomföras genom intervjuer med elever och 
pedagoger.  
 
Jag hoppas att du i egenskap av lärare i praktiskt-estetiskt ämne skulle vilja ställa upp på en 
intervju. Under intervjun skulle jag vilja använda bandspelare för att sedan lättare kunna göra 
en sammanställning. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Jag skulle vilja göra intervjun 
någon gång under september månad, gärna en onsdag då jag kan hela dagen, men jag kan 
även på måndagseftermiddagar och tisdagsmornar samt efter klockan ett på fredagar. Hela 
intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Du kommer att anonymiseras och jag är fullt 
införstådd med rådande sekretessregler. Om du ställer upp på att bli intervjuad, skulle du vilja 
maila mig ett förslag på en tid som passar dig. 
 
De frågor det kommer röra sig om är: 
 
Beskriv din yrkesroll och vilka arbetsuppgifter du har. 
 
Man brukar i skolan tala om att det finns en tudelning mellan praktisk och teoretisk kunskap 
och följaktligen mellan praktiska och teoretiska ämnen. Hur ser du på denna tudelning? 
 
Hur tänker du kring praktisk kunskap hos elever med utvecklingsstörning? 
 
Vilka effekter, vinster och resultat leder din undervisning till, förutom de fysiska 
produkterna? 
 
Arbetar man ämnesöverskridande (och då tänker jag främst teoretiskt-praktiskt) på din 
arbetsplats? I så fall hur? 
  
Vilka eventuella vinster och förluster kan du se med ett arbetssätt som strävar efter att 
överskrida uppdelningen av teoretiska ämnen för sig och praktiska ämnen för sig? 
 
Vill du tillägga något? 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Marie Wetterstrand 
Lärarhögskolestudent, lärarhögskolan Kristianstad. 
040-12 55 99 
gunevamarie@hotmail.com 


