
TEORETISK OG PRAKTISK 
Tillæg til FGs videnskabelige model  

Når du skal arbejde med et emne, skal du tilegne dig viden. Ofte gælder det viden som noget teoretisk, vi 
tilegner os gennem især skriftlige medier. Men viden kan også have en mere ”tavs” karakter og være 
afgørende, når du skal udføre og gøre noget konkret. Her skelnes mellem teoretisk og praktisk viden.  

TEORETISK TILGANG 
At arbejde teoretisk indebærer, at man kan begrebsliggøre og sætte ord på sin viden. “Gennem bøger og andre 
medier tilegnes viden om naturen, samfundet, mennesket og historien. At besidde teoretisk viden er fx vide, at 
Iliaden handler om Den Trojanske Krig, eller at en ret linje kan beskrives med ligningen y = ax + b.”  

Bemærk, at i denne sammenhæng betyder teoretisk tilgang ikke det samme som i FGs videnskabelige 
basismodels skelnen mellem teoretiske og empiriske tilgange. 

PRAKTISK TILGANG 
Den praktiske tilgang består i at vide, hvordan bestemte handlinger udføres og faktisk kunne udføre disse 
handlinger. Her er tale om en form for ”tavs viden” eller kropsliggjort viden. Hvis man vil udøve og mestre en 
sportsgren, kræves en række fysiske og mentale færdigheder. En judoudøver, der kaster sig gennem luften og 
laver et rullefald, er ikke hjulpet ved at kende fysikkens love. Her er i stedet behov for bl.a. kropslig 
koordineringsevne og mental opmærksomhed. 

Man kan forestille sig en gardist, der spiller piccolofløjte. Det er teoretisk viden, når man forstår, at fløjten 
virker som et resonansrør, og hvordan tonernes højde hænger samme med, at der åbnes og lukkes for 
hullerne. Noget helt andet er at kunne flytte fingrene hurtigt nok, så det faktisk lyder som musik! Her er tale om 
musikalske færdigheder, som læsning ikke kan levere, og det kan kun opnås gennem lang tids træning. 

Hvis man vil male et portræt, findes der mange fagbøger, der kan hjælpe en på vej. Heri kan man læse om 
ansigtets proportioner, hvordan man blander hudfarver og formgiver. Man ser også eksempler på, hvilke trin et 
maleri skal gennemgå for at nå frem til det endelige resultat, og hvordan store kunstnere som f.eks. Rembrandt 
greb det an. Men uanset hvor meget man læser, sætter det ikke en i stand til at male et vellignende portræt. 
Man må selv i gang med pensler og farver for at få det nødvendige håndelag, der skal til for et vellykket 
resultat. 
 

Baseret på kilde:  
Rangvid, Mads m.fl.: Vidensmønstre. Systime, 2018. 
(Direkte citater er markeret i citationstegn.) 

Udvælgelse - hvilken tilgang skal du vælge? 

Begrundelser for at vælge den teoretiske tilgang 
• Det, jeg undersøger, kræver viden, som skal findes gennem læsning. 
• Den viden, jeg søger, kan formuleres som sproglige påstande. 

Begrundelser for at vælge den praktiske tilgang 
• Det, jeg undersøger, kræver, at man besidder visse færdigheder, der opnås gennem øvelse, og som ikke 

udelukkende kan læres ved at læse eller tale om dem.  

Teoretisk: En tankemæssig tilgang til et emne, der bygger på boglig og sproglig viden.  

Praktisk: En handlingsorienteret tilgang til et emne, der bygger på færdigheder og kunnen.  


