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Bild 1

CENTRALA BEGREPP I 
VÅRDPEDAGOGIK 

U N I V E R S I T Y  O F S K Ö V D E – H A N I F E . R E X H E P I @ H I S . S E

Bild 2

• Vad är kunskap?
• De fyra F:n
• Förståelse och lärande i relation till kunskap
• Vad är kompetens och vad finns det för kompetenser? 
• Olika lärstilar som kan användas i handledningen 
• Pedagogiska teorier som kan användas i handledningen 
• Sammanfattning 

AGENDA 

Bild 3

 Data

◦ Data är beskrivningar av saker tagna ur sitt sammanhang

◦ Är råa fakta i olika form: 
 Siffror ex. anställningsnummer, vikt, Finlands invånarantal är 

5 223 442

 Symboler

 Bokstäver ex. namn; Viola, Norge

 Data kan manipuleras av en individ för att extrahera 
information 

 Exempelvis 180 75 34 M (återkommer)

DATA, INFORMATION OCH 
KUNSKAP
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Information: 
 Sammanställning av data så att ett mervärde erhålls

 När man sätter data i rätt sammanhang bildas information

 180 70 34 M?

DATA, INFORMATION OCH 
KUNSKAP

Bild 5

Kunskap:
• Ingen enhetlig definition av begreppet

• Kunskap = information x erfarenhet
• En egenskap av en människa, kunskap kan inte bestå 

utanför människan

• Kunskap är nödvändigt för att information ska tolkas, 
användas effektivt och för att kunna ta beslut

• Kunskap kan i sin tur finnas i olika former…. (De 4:a 
F:en)

DATA, INFORMATION OCH KUNSKAP

Bild 6

I Sverige problematiserades kunskapsbegreppet av bland andra 
Ingrid Carlgren som i den statliga utredningen Skola för bildning 

(1994) definierade fyra kunskapsaspekter:

Faktakunskap
Förståelsekunskap
Färdighetskunskap

Förtrogenhetskunskap

KUNSKAPSBEGREPPET – DE FYRA 
F:N
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Bild 8

Kunskap som 
information, 
regler och 
konventioner. 

En kunskapsform 
som innebär att vi 
vet att något 
förhåller sig på det 
ena eller andra 
sättet

Att begripa, att 
uppfatta 
meningen eller 
innebörden i ett 
fenomen t.ex. 
beskriva med egna 
ord, att förstå 
innebörden.  

Kräver oftast 
faktakunskap först

Kallas också 
praktisk kunskap.

Färdigheter att 
utföra en uppgift 
t.ex. skriva diktat.

En praktisk 
kunskapsform 

Att behärska ett 
område eller 
ämne.

Du vet vad och 
hur du ska göra 
något utan att 
behöva fundera.

Förutsätter oftast 
att du har fakta, 
förståelse och 
färdighet

FaktakunskapFaktakunskap FörståelsekunskapFörståelsekunskap FärdighetskunskapFärdighetskunskap FörtrogenhetskunskapFörtrogenhetskunskap

Bild 9

REFLEKTION FÖR ATT UTVECKLA 
FÖRTROGENHETSKUNSKAP

Med reflektion kan vi:
• Sätta ord på den tysta 

kunskapen 
• Stor del av den 

kunskap som man har 
som handledare är 
outtalad

• Genom reflektion 
sätter du ord på 
kunskap och gör 
den tydlig för dig 
själv och din 
student 
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• Kunskap syftar oftast på kunskap om något
• Förståelse har en mer funktionell innebörd - att använda 

kunskap till något
• Förståelse kan uppnås först när……vi kopplar teori med praktik och 

praktik med teori

• Genom att reflektera över den observerade, konkreta erfarenheten 
och genom att i praktiken testa och transformera teori och 
begreppsbildning, uppstår förståelse

• Kunskap och förståelse är viktig för lärandet

KUNSKAP, FÖRSTÅELSE OCH 
LÄRANDE

Bild 11

FYRA PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE -
ÖVNING

Praktisk kunskap

Teoretisk kunskap

Personlig kunskap 

Bild 12

En definition som görs av Ellström (1992) är att se kompetens 
som …

”en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 
eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras 

kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om 
möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet

erbjuder” (Ellström, 1992, s. 21)

VAD ÄR KOMPETENS

Kunna omsätta 
kunskap i 

handling i ett 
sammanhang
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Man skiljer även på….
 Formell kompetens

- Erhålls när du fullföljt utbildning och fått intyg, betyg, legitimation 
eller tagit examen

 Reell kompetens
- Tillägnat genom erfarenheter, värderingar, attityder och personaliga 

erfarenheter 

- Tillägnas genom erfarenheter (t. ex. ingen usk examen men gedigen 
erfarenhet -> fått delegeringsrätt)

 Yrkeskompetens 
- När kunskapen kan användas inom ett arbetsområde

- Förmågan att klara uppgifter inom ett specifikt yrkesområde 

VAD ÄR KOMPETENS

Bild 14

Lärstilar….det sätt på vilket en individ tar till sig och bearbetar i 
första hand ny teoretisk information

”Det finns ingen pedagogik i världen som är bra för alla. Därför 
måste man använda många olika metoder” (Rexhepi, 2015)

LÄRSTILAR

Bild 15

Visuell
• Vi lär oss genom att använda synen och synintryck t.ex. genom 

att läsa böcker och anteckningar, observera, undersöka 
diagram och bilder

• Anteckningar från lektioner och föreläsningar är till stor hjälp 

Auditiv
• Genom att lyssna och diskutera

• Tycker ofta om att jobba i grupp och lär sig på ett bra sätt 
genom diskussioner

Kinestetisk 
• Genom rörelse och fysiska aktiviteter

• Tycker om att utföra saker i praktiken och lär sig genom att 
prova sig fram

LÄRSTILAR 
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Diskussion

• Vilken lärstil har du som handledare?

• Hur kan du som handledare inkludera olika lärstilar i 
din handledning, ge exempel? Vilken betydelse har de 
för studentens lärande?  

• Hur kan du som handledare förstå vilken av de tre 
lärstilar studenten föredrar?

LÄRSTILAR 

Bild 17

• Vi blir bättre på att lära om vi utvecklar våra svaga sidor
• Vi lär bäst om flera sinnen blir involverade
• Vi minns bäst det vi själva har varit med om att skapa
• Vi lär oss bättre om vi mår bra och har roligt 
• Vi vill alla ha uppmuntran och respons
• Vi har mest att lära av dem som inte tänker som vi

SANNANFATTNING
VI ÄR OLIKA MEN ÄNDÅ GANSKA LIKA 

Bild 18

Learning by doing/Lära genom att göra
• Att genom egenupplevda, praktiska erfarenheter kunna reflektera 

och lära sig något nytt

• Teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop

• Kräver verklighetsanknytning

Hur kan teorin tillämpas i praktiken? Exempel i 3 steg:
• 1) Handledaren går igenom momentet med studenten med betoning 

på utförande

• 2) Därefter får studenten själv eller under ledning av handledaren 
utföra momentet

• 3) Tillsammans reflekterar de över momentets utförande

NÅGRA PEDAGOGISKA TEORIER 
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Behaviorism
• Handlar om att läraren/handledaren ger instruktioner till 

eleven eller novisen- Lärande uppnås genom att man 
upprepar beteenden

• Förändra människors beteende genom positiv/negativ 
feedback

• Handledaren, betyget och den yttre motivationen är 
drivkraften i lärandet 

NÅGRA PEDAGOGISKA TEORIER 

Bild 20

Behaviorism

Hur kan teorin tillämpas i praktiken? Exempel i 2 steg:
1. Handledaren informerar och instruerar studenten om ett 

korrekt tillvägagångssätt i utförandet av ett moment under 
realistiska förhållanden

2. När studenten utför den aktuella momentet ger handledaren 
respons i form av beröm eller tillrättavisning beroende på 
hur väl eleven utförde momentet

 Beteendet är i fokus och som avses att förbättras eller 
korrigeras – ”Att göra samma sak om och om igen leder till 
lärande”

NÅGRA PEDAGOGISKA TEORIER 

Bild 21

Fenomenografi
• Handledarens intresserar sig för variationer av förståelsen av 

ett fenomen

• Människors skilda uppfattningar om ett fenomen tar sin 
utgångspunkt i deras tidigare erfarenheter

• Studenternas förkunskaper blir till handledningens 
utgångspunkt

Hur kan teorin tillämpas i praktiken? Exempel i 2 steg:
1. Studenter uttrycker sina förkunskaper inför utförandet av 

momentet som visar på deras förståelse av fenomenet

2. Studenternas variationer av förståelse om fenomenet (rätt eller 
fel) utgör underlag för handledningens innehåll

NÅGRA PEDAGOGISKA TEORIER 
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Situerat lärande
• Lärande sker i en gemenskap med andra studenter, 

exempelvis i en yrkesgemenskap/sammanhang

• Miljö för lärandet är betydelsefullt för vad individen lär 
sig

• Studenten lär sig genom att tillämpa de 4 F:n

• Skapa aktiviteter som utmanar studenten att testa olika 
sätt att handla, reflekterar och ställer frågor

NÅGRA PEDAGOGISKA TEORIER 

Bild 23

Situerat lärande

Hur kan teorin tillämpas i praktiken? Exempel i 2 steg:
1. Grupper av studenter introduceras och utför skilda 

aktiviteter i en social kontext/sammanhang

2. Observera hur studenterna talar om det som utförs t.ex. med 
stöd av skilda verktyg? Hur görs jobbet? och handled efter 
detta

NÅGRA PEDAGOGISKA TEORIER 

Bild 24

Ställer didaktiska frågor om sin handledning:
• Hur?

• Vad?

• Var?

• Vilka?

• Varför ser din handledning ut som den gör? 

HANDLEDARE
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Diskussion 

I vilka sammanhang och hur kan du använda dig av Learning by 
doing, Behaviorism och Fenomenografi i din handledning? 

NÅGRA PEDAGOGISKA TEORIER -

Bild 26

Pedagogiska teorier hjälper oss att se på vad som sker i  
handledningen.

Beroende på pedagogiska teorier betonas studentens förmåga på 
olika sätt att se och förstå fakta-, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet

Sättet att organisera handledningen skiljer sig beroende av vilken 
teori om lärande som handledaren utgår från, ex. betoning på 
faktakunskaper, handling, deltagande tillsammans med andra 
osv.

SAMMANFATTNING 

Bild 27

• Skapa en lugn och trygg miljö ….
• Skapa möjlighet till kommunikation och reflektion….
• Ditt engagemang och närvaro som handledare är 

viktig…
• Hjälp studenten att utveckla självförtroende att handla 

självständigt genom uppmuntran och feedback…
• Ge studenten möjlighet till förberedelse….. 

LITE TIPS..


