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1. Olika kunskapsformer berikar varandra, 
i själva verket skapar de varandra;

2. Framgångsrika organisationer har förmågan 
att använda varierande kunskapsformer 
och organisera för lärande;

3. Praktiknära forskning med utgångspunkt från 
verksamhetens behov kan stödja strävan mot 
en lärande socialtjänst.
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En lärande socialtjänst  kan 
främja professionell expertis



Professionell expertis är resultatet av kunskap 
som byggts upp av många års samlade erfarenheter och visdom. 
Professionell expertis förvärvas genom organiserade former 
av lärande som exempelvis utbildning och träning, 
men också genom ett mer omedvetet lärande kopplat till 
den dagliga praktiken.  

Sadler-Smith & Sheffy 2004 

Professionell expertis 
– en definition



� merparten av lärandet sker implicit

� vanor och rutiner är svåra att bryta utan yttre 
”störning” och kan leda till kompetensfällan

� ny kunskap kan utmana det förgivet tagna 
och erbjuda ett lärandetillfälle

� när tyst kunskap artikuleras och synliggörs 
kan kunskapen delas med andra och utmanas 
av explicit kunskap 

Forskning visar att...



En osynlig kunskapsbas kan utveckla 
vanor som baseras på felaktiga grunder



Den professionella rollen har förtydligats



The Knowing-Doing Gap

1. Kunskapsanvändning – Att göra något av det vi vet 
i syfte att förbättra befintliga rutiner och effektivisera 
existerande arbetsprocesser

2. Kunskapsutveckling – Att lära något av det vi gör 
i syfte att utveckla ny kunskap och förändra det förgivet 
tagna

minska gapet mellan teori och praktik

Lärprocesser



Vill du att jag ska vara ärlig? 
Jag använder inte forskning?

Avby m.fl. 2015



• Vad är kunskap?

• Vad är giltig kunskap för vår praktik?

• Var kommer giltig kunskap ifrån?

• När och varför blir kunskapen giltig?

• Hur utvecklas kunskap i och för en effektiv praktik 
med god kvalitet?

Vad ligger bakom uttalandet?



Klassisk definition i tre delar

Pragmatisk definition: 
Kunskap är knowledge to anyone who takes it as a basis for some
commitment or action (Lindblom och Cohen 1979)

ÖvertygelseKorrekt

Goda 
grunder

(Platon Ca 427-347 f.Kr.)



Aspekter Praktik-
baserad kunskap

Forsknings-
baserad kunskap

Grund för 
kunskaps-
utveckling

Önskvärda 
kunskaps-
attribut

Kunskaps-
spridning

Kontextbe-
roende

Andra förekom-
mande termer

Grundläggande 
metod till 
kunskap

Öka förståelse för 
eller förklara 
problem 

Generaliserbar

Begriplig för andra

Allmän, explicit och 
kodifierad 

Huvudsakligen uttryckt 
i skriftlig form

Tillgänglig och disponibel

God kommunicerbarhet

Inte vanligtvis

Vetenskaplig kunskap

Forskningsbaserad evidens

Teoretisk kunskap

Kodifierad eller explicit kunskap

"Veta-att" och "Veta-varför"

Deduktion

Lära genom att studera

Empiriska studier

Teoretisera

Lösa 
problem

Kontextbunden och direkt 
användbar i konkreta 
vardagliga situationer 

Unik, personlig och 
vanligtvis tyst

Huvudsakligen uttryckt i 
handling

Inbäddad i individer 
och organisationer

Svår att kommunicera

Ja

Vardagskunskap

Praktikbaserad evidens

Tyst eller implicit kunskap

"Veta-hur"

Induktion

Lära genom att agera

Pragmatiska aktiviteter

Erfara
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Kunskap
En vanlig 
uppdelning



Teori – är när man vet allting, men ingenting fungerar.
Praktik – är när allting fungerar, men ingen vet varför.

På det här stället är praktik och teori förenat. 
Ingenting fungerar och ingen vet varför.

Två vitt skilda världar



Begrepp ExamensordningenInnebörd Man får... Genom att...

Episteme Fakta
Förståelse

Kunskap
och förståelse

Veta att
Veta varför

Vetande
Insikt

Memorera
Tolka och 
analysera

Techne Färdighet Färdighet
och förmåga

Veta hur Förmåga Öva och göra

Fronesis Förtrogenhet Värderingsförmåga
och förhållningssätt

Veta vad Omdöme Delta och få
erfarenhet

Aristoteles kunskapsteori 
(384-322 f.Kr.)



Kunskap i praktiken (Avby et al 2015)

Kunskapsform Kunskapskälla

Forskningsbaserad 
Kunskap

Forskning
Professionell litteratur

Praktikbaserad
kunskap

Lagar
Lokala policys
Webbaserade verktyg
Kurser och konferenser
Ärendedokumentation
Föräldrar
Barn
Andra professionella
Kollegor
Chef
Erfarenhet

Vardagskunskap Utbildning
Common sense
Intuition
Personliga värderingar och uppfattningar
Vishet

Kodifierad

Erfarenhetsbaserad

Artikulerad
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Episteme

Tekne

Fronesis



Kunskapsanvändningen inom den sociala barn-
och ungdomsvården ligger långt ifrån idealen 
för evidensbaserad praktik.

• Socialsekreterarna använder företrädesvis 
praktikbaserad kunskap hämtad i huvudsak från kollegor 
och tidigare erfarenheter

• Om forskningsbaserad kunskap används är det främst 
för att bekräfta inte utmana rådande uppfattningar 
och åsikter.

Reproduktionen av professionell kunskap –
lärandet – är i stor utsträckning implicit 
och tas förgivet.
• Lärandet är till största del anpassningsinriktat –

skapar rutiner (vanor) i dagligt arbete

Två huvudslutsatser



Bara den som stannar upp är på väg…



De lokala arbetssätten vidmakthålls av traditioner  
och normer, styrs av olika lagar, regler och policyer,  
stöds av ledningsstrukturer, utmanas av förändrade 
förutsättningar och utvecklas genom medarbetarnas 
kunskaper, kompetens och engagemang.
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Praktiken begränsar 
och möjliggör



Kunskapsresan
- organisering av lärande med stöd i 
ett teoretiskt ramverk

© Gunilla Avby



Möjligheter

Förmåga

Motivation

Praktikern är nyckeln 
till framgång

Kunskapssökare



Att utveckla professionell 
expertis
- en bok om kunskap och lärande

…lärande är en krävande 
aktivitet, inte minst krävs det 
mod att våga utmana 
existerande rutiner och 
omhulda den osäkerhet som 
uppstår i processen (s154).

https://www.studentlitteratur.se/39355

TACK!

https://www.studentlitteratur.se/39355

