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Abstract

Författare: Jimmy Sennevall & Arash Hassani

Titel: Kunskap i skolan, enligt Folkpartiet och Vänsterpartiet

2008

Knowledge is  frequently discussed in modern society,  and has been since ancient 

Greece. Our goal is to examine the content of two political documents with the desire 

to point out their visions about how the Swedish school system should be shaped, in 

relations  to  knowledge.  More  precise  this  essay  is  going  to  concentrate  on  two 

specific political parties, Folkpartiet and Vansterpartiet and their official programs on 

the subject school and education, to see what they say about knowledge. The choice 

is made on the basis that these parties political standings differ most from each other, 

in the left/right scale in politics. The qualitative analysis takes its main base from 

Aristotels  concepts  of  knowledge;  Episteme,  techne  and  fronesis,  and  Bernt 

Gustavssons modern defenitions  of them. The study showed that Folkpartiet  want 

knowledge related to episteme to be the main source of education through out the 

school system, while Vansterpartiet want fronesis as the central form of knowledge.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Alla pratar om kunskap och dess vikt när det gäller den svenska skolan. Oavsett var 

på den politiska höger/vänster skalan partierna befinner sig hävdar alla att kunskap 

ska förmedlas i skolan. När vi noterade detta faktum, ansåg vi att det är viktigt att 

reda  ut  vad  partierna  menar  när  de  använder  begreppet  kunskap.  Begreppet  är 

komplicerat och mångfacetterat. 

Vi anser också att politik och skola är starkt sammankopplat. Skola och utbildning 

syftar till att tillföra samhället och dess invånare något positivt. Politiken har också 

samma ambition.  I  och med att  vi  lever  i  ett  demokratiskt  samhälle  är  det  också 

politiska partier  som har makten  att  utforma utbildningens  innehåll.  Därför är  det 

återigen väsentligt för oss som blivande lärare att utreda vad de olika partierna menar 

när de proklamerar: Sveriges skola ska prioritera kunskap!  

1.2 Syfte

Syftet  med  uppsatsen  är  att  synliggöra  vilken  kunskapssyn  som  Folkpartiet  och 

Vänsterpartiet har när det avser skola och utbildning. Avsikten är att analysera deras 

officiella dokument och jämföra dem med olika definitioner av begreppet kunskap. 

1.3 Frågeställning

Vilken vision framkommer i Folkpartiets och Vänsterpartiets officiella dokument, när 

det avser deras syn på kunskap i skola och utbildning? 
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2 Urval och metod

2.1 Urval

Vår avsikt  var  från början att  undersöka alla  riksdagspartiers  syn  på kunskap.  Vi 

kontaktade alla partier per e-post, med en förfrågan om var man ska vända sig i frågor 

rörande skola  och utbildning.  Det  var  den första  återvändsgränden.  De enda  som 

svarade var Vänsterpartiet (V) och Folkpartiet (Fp) (se bilagor). Från Vänsterpartiet 

fick vi ett utbildningspolitiskt program, där de i detalj redogör för sin ståndpunkt i 

skola och utbildningsfrågor och Folkpartiet svarade att informationen finns på deras 

hemsida. Vänsterpartiets program blev normen, i sökandet efter dokument från andra 

riksdagspartier.

Vi valde då att kontakta alla partier per telefon, för att på så vis få ett direkt svar på 

var informationen som vi sökte fanns. Alla hänvisade till sina officiella hemsidor på 

Internet.  Därför gick arbetet  vidare med att  vi  sökte i riksdagspartiernas hemsidor 

efter dokument, likvärdiga dem vänsterpartiet erbjöd. 

Efter en övergripande och sedan en detaljerad sökning i alla partiers hemsidor, visade 

det  sig  att  vi  stod  på  samma  plats  som  innan.  Resultatet  blev  en  stor  mängd 

ideologiska  uttryck,  motioner  och  rapporter.  De  som  stack  ut  mest  bland  dessa 

dokument var Folkpartiet. Däremot hittade vi inget som motsvarade Vänsterpartiets 

dokument.

Då vi efter två veckors sökande inte hade kommit längre än ett enda dokument, valde 

vi  att  besöka riksdagen.  Vår förhoppning var  att  där  hitta  en sammanställning  av 

riksdagspartiernas utbildningspolitik eller att vi kunde få ett konkret svar på var vi 

kunde finna den informationen.
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Av personalen där blev vi blev hänvisade till riksdagen informationsavdelning som 

ligger  i  anslutning  till  riksdagsbiblioteket.  Där  fick  vi  veta  att  biblioteket  kanske 

kunde hjälpa oss med namn och nummer till partiernas kanslichefer. En rundringning 

resulterade i att fyra av sju inte svarade, en gav löfte om att ringa åter och två som 

hänvisade till partiets officiella hemsida. Det samma gällde biblioteket som hänvisade 

oss till partiernas och riksdagens hemsida.

Detta ledde till att vi blev tvungna att omvärdera vårt initiala mål, nämligen att ge en 

omfattande bild av riksdagspartiernas kunskapssyn, genom att  analysera likvärdiga 

dokument från respektive parti. Vi valde att avgränsa oss till  minsta gemensamma 

nämnare. Detta genom att se vilka partier som har sagt mest inom området skola och 

utbildning.

Som vi redan nämnt fick vi av Vänsterpartiet ett utbildningspolitiskt program. Och 

det som vårt sökande visade var att Folkpartiet var det parti, förutom Vänsterpartiet, 

som engagerade sig mest i de frågor som vi är intresserade av, närmare bestämt skola 

och utbildning.

Här började sökandet efter undersökningsmaterial. Tanken var att materialet skulle ge 

en så omfattande överblick som var möjligt.  I  och med att  vi blivit  hänvisade till 

hemsidor, valde vi att avgränsa oss till dessa medel för att hitta den information vi 

behövde.  Inte  oväntat  fann  vi  på  partiernas  hemsidor  och  riksdagens  hemsida  en 

överväldigande  massa  med  olika  partipolitiska  program,  rapporter,  motioner  och 

propositioner.
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Vi insåg snabbt att textmassan var överväldigande och omöjlig att orientera sig bland 

på  den  korta  tid  vi  hade  till  vårt  förfogande.  Av  den  anledningen  valde  vi  bort 

riksdagens  hemsida.  Fokus  kom  istället  att  ligga  enbart  på  Vänsterpartiets  och 

Folkpartiets hemsidor. Efter att vi hade samlat all information, som vi ansåg relevant 

för undersökningen, från respektive hemsida, inleddes arbetet med att hitta likvärdiga 

dokument  från varje parti.  Detta för att ge en så rättvis  bild av deras åsikter som 

möjligt.

I  det  material  som  sökandet  gav,  hittade  vi  likvärdighet  i  Vänsterpartiets 

utbildningspolitiska  program  ”Från  förskola  till  universitet  och  resten  av  livet” 

(http://www.vansterpartiet.se/content/view/564/289/),  som  blev  antaget  av 

kongressen  i  januari  1998  och  Folkpartiets  skolprogram  ”Återupprätta  

bildningsskolan”  (http://folkpartiet.se/upload/50044/Skola_2005.pdf),  som  blev 

antaget vid partiets  landsmöte 18-21 augusti 2005. Dessa dokument  ger partiernas 

officiella ställningstaganden, när det avser skola och utbildning. Vi kommer därför att 

utgå dessa två dokument, när vi ska analysera och tolka vilken kunskapssyn dessa 

partier har.

2.2 Förväntningar på innehållet i dokumenten

När  vi  ska  analysera  dokumenten  finns  det  särskilda  förväntningar  på  vad 

dokumenten  ska innehålla.  För det  första  är  vi  medvetna att  texterna  är  politiska. 

Detta  innebär  att  båda  dokumenten  kommer  att  innehålla  politiska  utspel  och 

argumentation,  för  att  övertyga  läsaren.  Politiska  texter  vill  också  verka  för 

förändring.  Dokumenten  är  alltså  inte  beskrivande  utan  de  uttrycker  en 

framtidsvision.  Viktigt  att  komma  ihåg  är  också  att  dokumenten  inte  speglar  hur 

partierna  i  praktiken  agerar,  utan  att  de  snarare  visar  den  bild  de  vill  förmedla 

angående sitt parti, till eventuella väljare. 
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Att  texterna  är  politiska  innebär,  att  det  andra  vi  förväntar  oss  är  att  politiska 

ideologier kommer att uppenbaras. Vi har uppfattningen att Folkpartiet grundar sin 

politik i liberalismen, medan Vänsterpartiet har sin grund i socialismen. En förmodan 

i och med detta är att vi kommer notera dessa ideologiska bakgrunder under analysen 

av texterna angående skolans utformning.   

Slutligen, det tredje är att vi förmodar att dokumenten ska innehålla en åskådlig syn 

på vad de olika partierna  har  för  uppfattning,  i  hur det  svenska skolväsendet  ska 

utformas. Där synen på kunskap i skolan framkommer, samt mer konkret hur skolan 

ska arbeta för att uppnå deras visioner. 

2.3 Metod

Med hjälp av definitionerna på kunskapsbegreppen som framkommer i teoriavsnittet, 

analyseras de politiska dokumenten. Sedan följs detta av en jämförande översikt, där 

vi  ställer  resultaten  mot  varandra,  för  att  visa  vilka  skillnaderna  är  i  de  olika 

partiernas politik, när det avser skola och utbildning. 

Tillvägagångssättet  vi  använder  för  att  undersöka  materialet  är  en  kvalitativ 

textanalys. Arbetet går till på så vis att vi ständigt växlar fokus mellan helheten och 

delarna  av  texterna.  Metoden  kallas  för  ”den  hermeneutiska  cirkeln”  (Starrin,  & 

Svensson, 1994:82). Det vi vill uppnå är en djup förståelse av dokumenten och detta 

införlivas  genom ett  intimt  arbete  med texten.  Undersökningen kommer  sedan att 

framställas enligt den deskriptiva forskningsmetoden (Ejvegård, 2003:32).

Vårt  arbete  börjar  med  en  genomläsning  av båda  texterna.  Detta  för  att  bilda  en 

helhetsuppfattning av det dokumenten vill förmedla. Det som genomläsningen ger tar 

vi sedan med till nästa steg i processen, vilket är att utsätta vår initiala uppfattning för 

prövning.

9:48



Södertörns högskola Av: Jimmy Sennevall & Arash Hassani E.
Lärarutbildningen
AUO 3: Examensarbete: C-uppsats
Titel: Kunskap i skolan, enligt Folkpartiet och Vänsterpartiet Handledare: Björn Hassler

Vi  tar  delar  ur  texten  som  vi  ansåg  var  representativa  för  det  den  första 

genomläsningen hade givit. Dessa delar granskas sedan noggrant, genom att vi bryter 

ner dem i mindre enheter, det vill säga meningar, satser och ord, för att på så vis 

bekräfta  eller  falsifiera  helhetsuppfattningen.  På  det  viset  arbetar  vi  med  både 

Folkpartiets och Vänsterpartiets dokument. Det vill säga; vi testar varje del mot vårt 

antagande om varje text, för att få förståelse för det partierna vill uttrycka.

2.4  Angreppssätt vid analysen av dokumenten

Det första vi gör är att beskriva det omedelbara intrycket när vi inleder läsningen, 

med fokus på vilket begrepp som kan tydas. Därefter läser vi igenom hela texten för 

att  klargöra  vilken  kunskapssyn  som  dominerar  i  respektive  dokument.  Närmare 

bestämt; vilket helhetsintryck som texten ger oss som läsare. Utifrån detta bildar vi ett 

antagande, som sedan utsätts för granskning, genom att vi bryter upp texten i mindre 

beståndsdelar och analyserar del för del. 

Strukturen på denna närläsning är att vi fokuserar på hur partierna uttrycker sig när de 

förklarar hur de vill att skolväsendet ska vara format, från förskola till högskola och 

vuxenstudier.  Nästa  steg  är  att  belysa  hur  partierna  uttrycker  sig  i  sina  avsnitt 

angående den kulturella mångfalden. Utredningen går vidare med att analysera den 

kunskapsform  som  aktualiseras  minst  i  dokumenten.  Därefter  görs  det  en 

sammanfattning av respektive dokument  om vad vi kommit  fram till,  och om det 

inledande antagandet av helhetsintrycket har vederlagts eller bekräftats. 

Därefter  utförs  en jämförande  översikt  angående dokumenten.  Vi  kommer  för  att 

tydliggöra strukturen i hur vi angriper materialet använda oss av samma rubriker i 

undersökningen  av  respektive  partis  text,  samt  i  den  jämförande  översikten. 

Avslutningsvis kommer slutsatser dras i en slutdiskussion.
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3 Teoretisk bakgrund

3.1 Inledning och forskningsläge

Ambitionen med denna uppsats är att vidareutveckla debatten angående kunskap i det 

svenska  skolväsendet.  Diskussionen kommer  att  föras  med  stöd  av  olika  begrepp 

angående  kunskapsformerna.  Uppsatsen  kommer  därmed  utifrån  bestämningar  av 

olika  sorters  kunskap,  analysera  om  dessa  går  att  finna  i  två  politiska  partiers 

dokument gällande utformningen av den svenska skolan. 

I denna teoretiska bakgrund kommer många olika definitioner och teorier angående 

kunskapsbegreppet att åsidosättas för att bara tillägnas tre olika begrepp;  Episteme, 

techne och  fronesis. Vidare i denna del kommer därför en ansats till  definition av 

dessa  begrepp  att  framställas.  Den  teoretiska  förståelsen  av  dessa  begrepp  är 

huvudsakligen hämtad från boken: ”Kunskapsfilosofi: Tre kunskapsformer i historisk  

belysning” (2000), samt  forskningsrapporten ”Vad är kunskap? En diskussion om 

praktisk  och  teoretisk  kunskap”  (2002), båda  är  skrivna  av  idéhistorikern  Bernt 

Gustavsson. 

Forskningsrapporten  representerar  i  den  här  uppsatsen  forskningsläget.  Bernt 

Gustavssons  forskningsansats  är  beställd  av  Skolverket.  Syftet  med  hans 

undersökning är att belysa olika syner på kunskap som framkommer i skoldebatten. 

Rapporten  klarlägger  utifrån  ett  historiskt  perspektiv  debatten  kring 

kunskapsbegreppen och kopplar det till dagens skola. Han redogör för hur åsikterna 

har förändrats genom historiens gång, från det antika Grekland till det västerländska 

moderna samhället. 
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De definitioner av begreppen som kommer att skildras går givetvis att ifrågasätta och 

diskutera. Att göra åtskillnad mellan begreppen som det här definitionsförsöket gör 

kan ifrågasättas. Begreppen har blandats och överlappats under hela den historiska 

filosofiska  diskussionen  angående  dem.  Det  måste  då  påminnas  att  detta  är 

kärndefinition av begreppen, för att uppsatsens mål ska bli tydligt. 

Målet med användandet av begreppen är att bruka dessa i undersökningen inte att 

analysera  dem.  Episteme,  techne och  fronesis används för  att  synliggöra  de  olika 

politiska partiernas kunskapssyn när det avser skola och utbildning. Eventuell kritik 

mot definitionerna ligger alltså utanför uppsatsens huvudsakliga syfte.

3.2 Episteme

Platon gjorde redan under antiken en distinktion mellan att veta och att tro, det vill 

säga;  episteme och  doxa (Gustavsson  2002:13  & Kalman  1999:3). Begreppen 

definieras  utifrån  att  de  är  varandras  motsatser.  I Filosofilexikonet  (2004) 

sammanställt  av  Poul  Lübcke,  kan  det  exempelvis  läsas  följande  när  det  avser 

preciseringen av episteme: ”I gr. Fil. Betecknar episteme det säkra vetandet i motsats  

till  doxa,  det  blotta  antagandet  eller  åsikten.  Ofta  sägs  episteme  vara  en 

förnuftskunskap,  medan  doxa  sägs  komma  från  sinneserfarenheten”  (Lübcke, 

2004:137). 

En slutsats som går att göra utifrån påståendet att episteme är en förnuftskunskap, är 

att kunskapen har sin grund i människan logiska tänkande. För att kunskap ska kunna 

sägas tillhöra begreppet episteme krävs det att den har ett förnuftsenligt resonemang 

som bekräftar kunskapen. I motsats till doxa där inte detta krävs. 
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Ännu en slutsats utifrån citatet  är att  en synonym för episteme är; säkert vetande. 

Aristoteles definierar vetandet i sjätte boken i hans verk:  Den nikomachiska etiken 

(övers. Ringbom, 1993:157). En slutsats Aristoteles drar är att vetande kräver bevis. 

Han  menar  också  att  för  att  veta  någonting  måste  man  vara:  ”övertygad  om ett 

sakförhållande och känna till anledningarna till det” (ibid:162). Episteme är med den 

definitionen en teoretisk kunskap. Det är  kunskap som syftar  på ett  sökande efter 

sanning  genom olika  metoder  för  att  bevisa  denna.  Det  vill  säga,  sanningen  ska 

upptäckas med hjälp av människans intellekt. I och med att något bevisas utifrån en 

teori eller metod blir man övertygad och kan därmed räknas som något man vet, alltså 

kunskap som ingår i begreppet episteme.

I kunskapen ingår det alltså att genom intellektuella resonemang försöka komma fram 

till  sanningen.  En  människa  som  förfogar  över  kunskapen  ställer  frågor  om  sin 

omgivning och försöker så långt det går söka svaren på dessa med hjälp av teorier 

och  metoder.  Att  försöka  förstå,  förklara  och  beskriva  tillvaron  med  hjälp  av 

människans förmåga att resonera intellektuellt är enligt denna avgränsning episteme. 

Kunskapen är alltså grunden för vad vi idag kallar  vetenskaplig teoretisk kunskap 

(Gustavsson,  2002:54).  Vad  som  är  vetenskaplig  kunskap  har  också  givetvis 

diskuterats liksom begreppet episteme. 

Utan att gå in i den filosofiska diskussionen är det några kännetecken av vetenskaplig 

teoretisk kunskap som kan nämnas i detta teoriavsnitt. Det för att den här definitionen 

av episteme ska bli  ännu tydligare.  För att  kunskap ska räknas som vetenskaplig, 

måste den innehålla tre beståndsdelar; empiri, metod och teori (Gustavsson, 2002:57 

& Gustavsson, 2000:38). Det vill säga för att få vetenskaplig kunskap eller episteme 

måste man studera verkligheten, gå till väga på ett visst sätt och sedan anlägga ett 

perspektiv på detta. 
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Vetenskapen  har  självklart  många  olika  förgreningar,  men  en  relativt  modern 

inriktning som kan nämnas för att klargöra vad episteme är:  Positivismen. Likheten 

ligger bland annat i att den inriktningen söker säker kunskap med stöd av objektivt 

och  logiskt  resonemang  (Gustavsson,  2002:62).  Positivisterna  gjorde  också  likt 

Platon skillnad mellan doxa och episteme. Men de kallade det för metafysiska stadiet 

och det positiva stadiet. (Molander, 2003:114). Det metafysiska står för spekulation 

medan  positivism står  för  säker  kunskap.  De anlade  därmed  ett  historiskt  synsätt 

genom att kalla begreppen för stadier. Människans historia när det avser kunskap går 

från att tro till att veta, hävdade de (Gustavsson, 2000:45). Avslutningsvis, episteme 

kan  sammanfattas  på  följande  sätt  i  denna  begreppsförklaring:  Det  är  den 

intellektuellt logiskt bevisbara kunskapen om världen och människans existens.  

3.3 Techne

Ovan  fastslogs  i  denna  teoribakgrund  att  episteme  är  en  kunskap  som  sker  i 

människans intellekt. Det finns en annan dimension när det avser kunskap och det är 

den praktiska dimensionen; kunskap angående utförande.  Platons adept Aristoteles 

lade till denna dimension genom begreppet: techne. Begreppet definieras bland annat 

på  följande  vis  i  ovannämnda  filosofilexikon:  ”hantverksmässigt-  konstnärligt  

kunnande” (Lübcke, 2004:540). 

Kunskapsformen techne har alltså enligt denna bestämning något med kunskap om 

framställning att göra. Både hantverkare och konstnärer sysslar som bekant med att 

konstruera något. För att framställa något krävs handling, alltså kan en avgränsning 

av begreppet vara att: Techne är kunskap om hur man handlar för att framställa något. 

Till  skillnad  mot  episteme  kan  det  också  sägas  att  istället  för  vetande  är  techne 

kunnande. 

14:48



Södertörns högskola Av: Jimmy Sennevall & Arash Hassani E.
Lärarutbildningen
AUO 3: Examensarbete: C-uppsats
Titel: Kunskap i skolan, enligt Folkpartiet och Vänsterpartiet Handledare: Björn Hassler

Aristoteles  har  liksom  vetandet  beskrivit  kunnandet  i  sjätte  boken  i  Den 

nikomachiska  etiken  (övers.  Ringbom,  1993:162)  Han  kallar  där  kunnande  för 

kunnigheten.  Något  som  han  påpekar  är  att  handlande  och  framställning  inte  är 

samma sak. Kunnigheten får inte förväxlas med att bara handla. Det sker handling 

men  det  är  en  produktionsberedande  handling:  ”All  kunnighet  har  att  göra  med 

uppkomst och går ut på framställning och tänkande hur något skall uppkomma, som 

har en möjlighet att antingen finnas eller inte finnas till och vars upphov är beroende 

av producenten och inte av produkten själv” (ibid:163). En slutsats som kan dras av 

denna definition  av techne som kunskapsform,  är  att  det  är  en praktisk produktiv 

kunskap, vilket även Bernt Gustavsson gör (Gustavsson, 2002:54).

I  och  med  att  begreppet  handlar  om att  utföra  något  i  praktiken,  innebär  det  att 

kunskapen är situationsbunden (Gustavsson, 2002:90 & Gustavsson, 2000:127). Det 

vill säga för att inneha techne måste man ha kunskap att handla inom en viss kontext: 

”Kunskapen  inhämtas  genom  att  man  successivt  skolas  in  i  ett  socialt 

sammanhang” (Gustavsson, 2002:91). Till skillnad från ovan nämnda definition av 

episteme kan inte techne fastställas till något man med bevis vet, utan det är något 

man kan i en viss situation.

I den här avgränsningen av techne finns det en tankegång som är värd att nämna när 

det avser begreppet och det är:  Pragmatismen. Det som gör pragmatismen värd att 

beröra  är  dess  fokus  på  handlande.  Pragmatismen  menar  att  kunskap  uppstår  i 

handling (Gustavsson. 2000:137). Det är när man reflekterar över konsekvensen av 

en handling som kunskap uppstår. Det är det essentiella i pragmatismens tankesätt 

(Stensmo, 2007:201). I denna definition läggs alltså reflektionen över handlingen för 

att framställa något inom begreppet techne.   
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En filosof som kan nämnas när det avser utvecklingen av pragmatismen och detta 

klargörande  av  techne  är  John  Dewey  (1859-1952).  Han  konstaterar  som  redan 

nämnts ovan att kunskap är kontextualiserad (Gustavsson, 2000:144). Han påpekar 

också att för att uppnå kunskap i handlande krävs tvivel och reflektion (Gustavsson, 

2000:154). För att förbättra kunskapsformen techne krävs det alltså att man hela tiden 

reflekterar under och efter handling. 

Avslutningsvis, techne kan sammanfattas på följande sätt i denna begreppsförklaring: 

Det är kunnandet om hur man ska handla praktiskt inom en viss kontext för att skapa 

något och samtidigt reflektera över detta för att utveckla kunskapen. 

3.4 Fronesis 

Episteme och techne kan särskiljas genom att påstå att den förstnämnda är teoretisk 

kunskap medan den andra är praktisk kunskap (Gustavsson, 2000:159). Fronesis är 

också en praktisk kunskap men den har inte att göra med att skapa något likt techne. 

Utan den är  praktisk i  den  mån att  den har  betydelse  i  praktiken,  det  vill  säga i 

människans konkreta verklighet. I filosofilexikonet formuleras det bland annat så här 

för att förklara fronesis: ”Vishet, klokhet, eftertanke, insikt, etiska dygder” (Lübcke, 

2004:176).  Det  som går  att  konstatera  utifrån  citatet  är  en  synonym  för  fronesis: 

klokhet. Den synonymen är grunden för denna avgränsning av begreppet fronesis. 

Begreppet kan alltså definieras som: Praktisk klokhet (Gustavsson, 2002:102).

Aristoteles  för  även  ett  resonemang  om  klokheten  i  sjätte  boken  i:  ”Den 

nikomachiska etiken” (övers. Ringbom, 1993:163). Där påpekar han att en människa 

som besitter klokhet har kunskap att överväga olika alternativ och välja rätt alternativ 

för att ha ett gott liv överhuvudtaget. Fronesis kan därmed också kallas för att ha gott 

omdöme  (Gustavsson,  2000:166).  Handlandet  syftar  inte  likt  techne  till  att  skapa 

något, utan handling har ett syfte inbyggt i sig själv.
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I den här definitionen ingår fronesis också i den sociala kunskapen. Att ha fronesis 

innebär  att  ha socialkompetens.  Det  vill  säga begreppet  har  en politisk  och  etisk 

dimension  (Gustavsson,  2002:104).  Den  avser  de  mellanmänskliga  relationerna. 

”Politiken  och  etikens  syfte  är  att  åstadkomma  ett  gott  liv  för 

människan” (Gustavsson, 2002:106). Att ha fronesis innebär att ha kunskap om hur 

man ska handla gemensamt med andra människor för att uppnå ett bättre tillstånd för 

människan.

För att komma närmare begreppet, får Immanuel Kant och hans kategoriska imperativ 

stå som exempel i den här definitionen, vilket lyder enligt följande: ”Handla endast 

efter  den  maxim,  om  vilken  du  samtidigt  kan  vilja,  att  den  ska  bli  en  allmän 

lag” (Gustavsson, 2002:175).

Som det redan nämnts är handling i fråga om fronesis, till skillnad från techne, själva 

kunskapen.  En  handling  har  alltid  konsekvenser.  Det  som  menas  med  Kants 

kategoriska imperativ, är att vi alltid ska tänka på följden av den handling vi har för 

avsikt att utföra. Om handlingen medför negativa konsekvenser för andra människor, 

ska individen tänka på vad det skulle innebära om alla gjorde det.

Avslutningsvis, begreppet  fronesis syftar här på den praktiska kunskapen, den som 

rör  handlingar  i  den  mänskliga  världen.  Den  omfattar  politiska  beslut,  sociala 

relationer och etiska värden.
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Nedan följer ett schema över begreppen, för att ytterligare förtydliga definitionerna.

3.5 Schematisk översikt över kunskapsbegreppen
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Episteme Techne Fronesis

Vetandet Kunnandet Klokheten

• Vetenskaplig-
teoretisk kunskap

• Praktisk produktiv 
kunskap

• Praktisk klokhet

• Säker kunskap till 
skillnad från tro

• Handling som 
medel att uppnå 
mål

• Handling har ett 
syfte inbyggt i sig

Beskriver och förklarar hur 
världen, naturen, samhället 
och människan är 
uppbygg-da och fungerar

Tillverkning, framställning 
och skapande

Mellanmänskliga 
förhållanden: social, etisk 
och politisk kunskap

Går att bevisa Handling följt av 
reflektion

Principer som individen 
och gemenskapen bör leva 
efter

Forskning och vetenskap Yrkesliv, hantverk och 
konst

”Handla endast efter den 
maxim, om vilken du sam- 
tidigt kan vilja, att den ska 
bli en allmän lag” 
(B, Gustavsson, 2001, s.175)
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4 Undersökning och analys

4.1 Inledning

Ambitionen  är  nu  att  utifrån  de  redovisade  begreppen  undersöka,  klargöra  och 

jämföra  de  dokument  vi  valt  som  underlag  till  denna  uppsats.  Undersökningen 

kommer att fokusera på att identifiera episteme, techne och fronesis i hur partierna 

uttrycker  sig  när  det  avser  deras  syn  på  skola  och  utbildning,  därefter  jämföra 

partiernas formuleringar. 

Analysen kommer först att inledas med ett klargörande och ett förtydligande av de 

olika partiernas kunskapssyn utifrån begreppen. Detta kommer att ske separat, parti 

för  parti.  Vi  inleder  med  Folkpartiets  dokument  för  att  därefter  behandla 

Vänsterpartiets  dokument.  Både helhetsuppfattning och en mer djupgående analys, 

mening för mening, kommer att förekomma. Allt för att det så långt det går utreda 

vad det egentliga budskapet angående partiernas kunskapssyn är. 

Nästa  steg  kommer  att  vara  en  jämförande  översikt.  I  denna  del  kommer  vi  att 

resonera och argumentera för de likheter, olikheter eller motsättningar som kommit 

fram när vi tydliggjort kunskapssynen. Sedan kommer slutsatser att dras i avslutande 

slutdiskussion.
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4.2 Dokumentens disposition

4.2.1 Folkpartiets skolprogram: ”Återupprätta bildningsskolan”

Folkpartiets program som består av 16 sidor, inleds med en överblick av de punkter 

som  de  ska  behandla.  De  tre  första  sidorna  är  en  förkortad  framställning  av 

Folkpartiets  åsikter.  Denna  är  indelad  i  8  huvudrubriker  och  sammanlagt  27 

underrubriker,  som återkommer  i  det  egentliga  programmet.  I  den återfinns  korta 

sammanfattningar av det som följer. Till exempel kan man finna rubriken ”Kunskap 

är målet” på både sida 3 och sida 8. Detta nämns, för att läsaren av denna text inte ska 

få uppfattningen att sidhänvisningarna som följer citaten är fel. Efter detta inleds det 

huvudsakliga programmet, som under 14 rubriker och 22 underrubriker, redogör för 

partiets inställning till frågor rörande skola och utbildning.

4.2.2 Vänsterpartiets utbildningspolitiska program: ”Från förskola till 
universitet och resten av livet”

Vänsterpartiets  program  består  av  sjutton  sidor  och  har  ett  förord  samt  tre 

huvudindelningar,  vilka  är:  1  Inledning,  2  Idéinnehåll  och  3  Idéinnehållets 

konsekvenser. Under rubriken ”1 Inledning” får läsaren en sammanfattande text som 

ger en inblick i kunskapsdiskussionen. Under rubriken ”2 Idéinnehåll” redogör partiet 

för sina åsikter när det gäller människan, samhället och kunskap, som indelats i tre 

underrubriker: ”Människosyn, Samhällssyn och Kunskapssyn”. Den tredje rubriken: 

”3  Idéinnehållets  konsekvenser”,  innefattar  Vänsterpartiets  åsikter  om 

utbildningssystemets  alla  delar,  som  är  indelade  i  11  kapitel,  med  tillhörande 

underrubriker.  Vidare  avslutas  varje  kapitel  med  konkreta  förslag  och 

ställningstaganden som de arbetar för. 
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4.3 Folkpartiets skolprogram: ”Återupprätta bildningsskolan”

4.3.1 Inledande intryck

Det omedelbara intrycket av det första stycket i Folkpartiets skolprogram är att texten 

uttrycker en hierarki mellan skolämnena och kunskaperna. Först inleds texten med 

rubriken: ”Kunskap är målet.”(s.3) Uppfattningen av den rubriken är att det som ska 

följa är ett förtydligande av vilken kunskap de syftar på. Vidare läsning visar att det 

är ett ämne som är basen för de andra ämnena,  nämligen svenskämnet.  Enligt  vår 

definition  av  kunskapsformerna  går  det  att  se  vilken  kunskapssyn  som  är 

dominerande när det avser svenskämnet genom att läsa nästa mening.  ”Grundskolan 

ska tydligare än idag fokusera på baskunskaperna: läsning, skrivning och räkning.” (s.

3)

Slutsatsen att det råder en hierarki grundas på uttrycket baskunskaperna. På grund av 

att texten utryckte innan detta citat att svenskämnet är viktigast uppfattas det som att 

läsning och skrivning syftar på det ämnet. Enligt vår bestämning av episteme tillfaller 

läsning  denna  kunskap.  Läsning  är  något  som  kräver  intellektuellt  logiska 

tankegångar.  Skrivning  däremot  är  techne.  Det  är  produktskapande  kunskap. 

Kunskapsformerna är också kopplade till varandra, på grund av de båda ska användas 

för att  lära  sig svenska.  Förutom att  svenskämnet  är  en baskunskap, det vill  säga 

ämnet står högst i hierarkin, ger ordet räkning information om att Folkpartiet också 

anser  att  matematik  är  en  baskunskap.  Matematik  som  kunskapsform  är  utifrån 

begreppsdefinitionerna; episteme. Det inledande intrycket är därmed att Folkpartiet 

premierar kunskap som sorteras under begreppet episteme.
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4.3.2 Helhetsintryck och antagande

Dessa två skolämnen har en stor dominans när det avser textens innehåll. Ord eller 

meningar  som  anknyter  till  dessa  ämnen  och  kunskaper  är  överväldigande  i 

programmet. Följden blir i och med detta att vårt inledande fokus hamnar på dessa 

uttryck. Ett helhetsintryck av texten blir att Folkpartiets syn på vad kunskap i skolan 

ska vara,  är  lika  med definitionen av episteme och techne,  där  tyngden ligger  på 

episteme. Fronesis är den kunskapsform som är minst nämnd. Konsekvensen av detta 

konstaterande blir att detta är vårt antagande angående Folkpartiets kunskapssyn när 

det avser skolan. 

4.3.3 Granskning av textens uttryck rörande skolväsendet, från förskola till 
högskola 

I granskningen om tonvikten på kunskapsformerna episteme och i viss mån techne 

med tillhörande ämnen genomsyrar hela synen på utbildningsväsendet, noteras det att 

när texten formulerar vad som ska premieras, när det avser kunskaper, i förskolan så 

nämns läsning och skrivning. Folkpartiet anser att det är viktigt att barn tidigt ska 

delta  i  undervisande  verksamheter,  då  kan  pedagogerna  upptäcka  om  barn  har 

svårigheter med att skriva och läsa i tidig ålder. Detta för att då kan barn med behov 

av särskilt stöd uppmärksammas redan i förskolan. Räkning nämns inte i detta avsnitt 

(s.15).

Följden  av  att  det  är  kunskaper  i  läsning  och  skrivning  som berörs,  är  att  både 

episteme och techne är representerade och separerade, samt kopplade till varandra. 

De är också jämbördiga. I och med att det ska upptäckas tidigt i livet, om barn har 

svårigheter  med  dessa  kunskapsformer,  dras  slutsatsen  att  dessa  kunskaper  är 

essentiella.  Vidare kan man läsa detta  gällande  människans  tidiga  skolgång under 

rubriken: Återupprätta lågstadiet (s.9): 
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Redan i årskurs tre måste det finnas ett tydligt mål för kunskaper i läsning, skrivning och 

räkning. Det ska utvärderas genom nationella prov och de elever som visar sig behöva 

det, ska ges extra stöd och extra tid - i vissa fall ett extra skolår med specialinriktning på 

läs- och skrivundervisning.

Här finns också techne och episteme närvarande i citatet. De är även här separerade. 

Men  i  och  med  att  räkning  tillkommer  som  viktig  kunskap  blir  det  en 

överrepresentation av episteme. Dessutom betonas det att läsförmåga fortlöpande ska 

utvärderas i ett enskilt stycke, inte skrivförmåga. ”För att snabbt kunna stödja elever 

med lässvårigheter  ska  en kontinuerlig  utvärdering  av elevernas  läsförmåga  göras 

från första klass.” (s.9) Betoningen på att det är läsförmåga som ska granskas, gör att 

episteme framhävs som betydelsefullare än techne.  Den väsentligaste kunskapen som 

Folkpartiet förespråkar är därmed kunskap som kan härledas till begreppet; episteme. 

I  förtydligandet  om detta  gäller  hela  grundskolan är konklusionen att  så är  fallet. 

Detta  påstående  bekräftas  när  vi  tar  del  av  vad  texten  uttrycker  under  rubriken: 

Kunskap är målet (s.8): 

Grundskolans  viktigaste  uppgift  är  att  lära  alla  elever  läsa,  skriva  och  räkna.  Dessa 

baskunskaper är avgörande för elevernas förmåga att tillgodogöra sig övrig undervisning 

i skolan. Vi måste våga prioritera kunskaperna i svenska, engelska och matematik.

Den  mest  essentiella  uppgiften  för  grundskolan  är  enligt  citatet  ovan  att  lära 

människor att läsa, skriva och räkna. Här blir också engelska en baskunskap. I texten 

tolkar vi det som att det ämnet också ska läras genom läsning och skrivning, alltså 

genom episteme och techne. Tyngden på episteme är emellertid återigen synlig, på 

grund  av  att  läsning  och  matematik  innefattar  logisk,  teoretisk  kunskap.  Denna 

kunskap prioriteras således, det vill säga episteme är grunden när det avser kunskap i 

grundskolan.
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När  vi  går  vidare  i  texten  och  försöker  reda  ut  vilken  kunskapssyn  som  kan 

tydliggöras när det avser kunskap på gymnasiet, uppmärksammas att uppdelningen av 

episteme och techne blir mer påtaglig än tidigare. Vårt antagande grundas när vi läser 

denna formulering under rubriken: Minska likriktningen av gymnasieskolan (s.3):

Dagens gymnasieskola, där alla utbildningar ska leda till teoretisk högskolebehörighet, 

har lett till stora avhopp framför allt från gymnasiets yrkesutbildningar. Vi föreslår tre 

typer av utbildningar som avslutas med tre olika examina;

• studentexamen,

• yrkesexamen eller

• lärlingsexamen

Här  uttalar  texten  att  teoretisk  kunskap,  alltså  episteme,  inte  ska  ha  lika  stor 

omfattning  och  betydelse  i  alla  utbildningar  på  gymnasiet.  Yrkesutbildningar  ska 

separeras från teoretisk högskolebehörighet. Yrkesutbildningar är också till största del 

techne enligt Folkpartiets text.

Detta registreras när texten uttrycker detta under rubriken: Satsa på yrkesutbildningar: 

”Elever  som  är  praktiskt  begåvade  ska  erbjudas  tvååriga  och  treåriga 

yrkesutbildningar  som avslutas  med  en  yrkesexamen” (s.3)  Enligt  definitionen  av 

techne i denna uppsats är det en produktskapande praktisk kunskap. Det vill säga att 

elever  som är  praktiskt  begåvade  ska  erbjudas  en  separat  utbildning  för  framtida 

yrken, innebär att elever som har en fallenhet för techne ska särskiljas från dem som 

har en fallenhet för episteme, när det avser gymnasieutbildningarna. Praktisk kunskap 

är  också enligt  texten  något  som är  produktskapande.  Detta  kan urskiljas i  tredje 

stycket under rubriken: Minska likriktningen av gymnasiet (s.10): 

De tvååriga yrkeslinjerna och den fyraåriga tekniska linjen avskaffades. I stället skapades 

sjutton treåriga program, där ungefär ett års studietid utgörs av kärnämneskurser. Dessa 

kurser ska vara likadana för både studie- och yrkesförberedande program. Detta innebär 

att under ett år läser en elev som vill läsa svensk litteratur på universitetet samma svenska 

som en elev som vill bli snickare.

24:48



Södertörns högskola Av: Jimmy Sennevall & Arash Hassani E.
Lärarutbildningen
AUO 3: Examensarbete: C-uppsats
Titel: Kunskap i skolan, enligt Folkpartiet och Vänsterpartiet Handledare: Björn Hassler

Att  vilja  bli  snickare  innebär  att  ha  ambitionen  att  skaffa  sig  kunskap  som  kan 

härledas till techne, följaktligen kunskaper som syftar på tillverkning, framställning 

och skapande. Dessa elever ska enligt citatet inte ägna sig i lika stor utsträckning till 

kunskapsformen episteme. 

En slutsats som dras är att i grundskolan anses episteme vara grunden för att sedan 

kunna utveckla  kunskaper  på gymnasiet  som både  kan härledas  till  episteme och 

techne. Där görs en tydlig uppdelning av kunskapsformerna. Där tyngdpunkten i det 

ena spåret ska ligga på techne, medan i det andra spåret ska kunskapsformen episteme 

var dominerande. För att reda ut vad Folkpartiet har för kunskapssyn när det angår 

högskoleutbildningar läggs fokus på lärarutbildningen och hur de formulerar sig om 

denna.  Detta  på  grund  av  att  i  det  här  dokumentet  läggs  tonvikten  på  denna 

högskoleutbildning.

Under  rubriken:  En ny  och  bättre  lärarutbildning (s.13)  argumenteras  det  för  att 

lärarna först och främst ska delas in i distinkta kategorier. Närmare bestämt; lärarna 

som utbildas ska tillhöra olika stadier och ska vara ämneslärare. Det går också att 

uppfatta  att  det  är  teoretiska  kunskaper  som  är  det  primära  när  det  avser 

lärarutbildningen.   Återigen  uttrycks  dessutom  att  fokus  ska  ligga  på  läsning, 

skrivning  och  räkning  i  denna  utbildning:  ”Lågstadielärarutbildningen  ska  ha  ett 

speciellt fokus på läs-, skriv- och matematikinlärning. (s.4 & s.13)” 

Episteme är ännu en gång dominerande i synen på kunskap.  Detta styrks även med 

det  tidigare  citatet  ovan  om  gymnasieutbildningarna,  där  det  står  beträffande 

högskolan  att  där  krävs  teoretisk  högskolebehörighet.  Närmare  bestämt;  Episteme 

prioriteras när det avser att ha ambitionen att studera på högskolan. 
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4.3.4 Granskning av textens uttryck rörande den kulturella mångfalden

När det avser vad texten formulerar angående den kulturella mångfalden går det att 

tyda  fristående  delar  där  texten  verbaliserar  detta.  Där  går  det  att  notera  vilken 

kunskap Folkpartiet anser ska förmedlas till barn med en annan etnisk bakgrund än 

den etniskt svenska:

Genom att  prioritera  läsning  och  skrivning  redan  från  förskoleklassen  kan  barn  med 

utländsk  bakgrund  komma  lika  långt  i  svenska  som  sina  kamrater  med  helsvensk 

bakgrund.   Även läxläsning  och  studiehandledning  på  modersmålet  är  viktigt  för  att 

invandrarelever ska kunna följa med i övrig undervisning (s.16).

Återigen  prioriteras  läsning  och  skrivning  som  grundläggande  kunskaper  oavsett 

etnisk  och  kulturell  bakgrund.  Ordet  läxläsning  sorteras  också  under  begreppet 

episteme.  Matematik  nämns  inte  i  dessa  särskiljande  utdrag  som avser  barn  med 

utländsk  bakgrund.  Men  på  grund  att  läxa  är  starkt  förknippat  med  läsning  i 

formuleringen; läxläsning, blir intrycket att det är episteme som ska ges i läxa, inte 

techne. Episteme är därmed framträdande i synen på kunskap. 

4.3.5 Granskning av textens minst förekommande kunskapsform

I  avsnitten  angående  den  kulturella  mångfalden  noteras  tecken  på  den  tredje 

kunskapsformen, närmare bestämt; fronesis. Vilken är den kunskapsform som enligt 

antagandet  nämns  i  minst  omfattning  i  dokumentet.  Exempelvis  kan  detta  citat 

noteras: ”Goda kunskaper i svenska är en av förutsättningarna för integration i det 

svenska samhället.”(s.16) I det här utdraget registreras att kunskaper som är episteme 

ska användas för att uppnå fronesis.  Det vill säga; samhället gynnas av kunskaper i 

episteme.  Kunskapen  bildar  alltså  fronesis.  Begreppet  urskiljs  också  på  grund av 

rubriken till  avsnittet  angående människor med utländsk härkomst:  ”Skola som en 

murbräcka mot segregation” (s.16).
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Skolan  ska  närmare  bestämt  förmedla  kunskaper  som bryter  segregationen,  alltså 

politiska, etiska kunskaper. Vi har tidigare i denna utredning uttalat att tyngdpunkten 

i detta dokument ligger på kunskaperna, läsning, skrivning och räkning. Som alla tre 

kan härledas till episteme och techne. Under rubriken: En skola med värderingar (s.

13) återfinns emellertid uttryck för kunskaper som sorteras under fronesis:

Tolerans, förståelse för olikhet och respekt för andra ska prägla skolans vardag. Skolan 

ska inte vara värdeneutral, utan tydligt ta ställning för grundläggande humanistiska och 

demokratiska värderingar. Skolan ska fostra, men inte överta hemmets ansvar.

I  detta  citat  finns  många  yttranden  som kan  betecknas  som fronesis.  Skolan  ska 

genom att inte vara värdeneutral förmedla denna kunskapsform. Men texten uttrycker 

också  att  skolan  inte  ska  överta  hemmets  ansvar  när  det  gäller  fronesis.  Denna 

kunskapsform ska delas mellan hemmet och skolan. Enligt formuleringen uppfattas 

det också som att ansvaret först och främst ligger på hemmet. Skolan ska inte ta på 

sig det  ansvaret.  Intrycket  av vidare läsning under  denna rubrik är  att  skolan ska 

förmedla  fronesis  genom att  upplysa  eleverna  om humanistiska  och  demokratiska 

värderingar samt att dessa är grundläggande:

Bildning och kritiskt tänkande är en förutsättning för att de grundläggande värderingarna 

ska  ha  en  långsiktig  förankring.  Gedigna  kunskaper  om  de  historiska  skeden  där 

humanismens och demokratins värden har utmanats är avgörande för att grundlägga en 

vaksamhet hos uppväxande generationer mot odemokratiska tendenser och intolerans. (s.

13)

För att ge eleverna fronesis ska skolan alltså förmedla kunskap om historiska faser 

där fronesis, närmare bestämt humanism och demokrati, har utmanats. Här antyds att 

bildning och kritiskt tänkande är en förutsättning för att uppnå fronesis. Episteme är 

alltså ett verktyg för att fronesis ska utvecklas. Ytterliggare läsning i texten ger andra 

tecken på fronesis som exempelvis detta citat under rubriken: Bekämpa mobbning (s.

14):
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Mobbning är ett av de värsta uttrycken för bristande respekt för andra människor. Det är 

viktigt  att  alla  i  skolan  tydligt  visa att  mobbning  aldrig  kommer  att  accepteras.  Alla 

skolor ska ha en fungerande handlingsplan mot mobbning.

För att ge etisk kunskap ska alltså alla verksamma i skolan visa att mobbning inte 

accepteras. Det ska även finnas en handlingsplan mot mobbning. Vidare går det också 

att notera att texten formulerar att skolan ska präglas av respekt både mellan elever 

och  mellan  lärare,  samt  att  sexuella  trakasserier  inte  får  förekomma  (s.14).  Det 

påpekas att det är viktigt att skolan har tydliga rutiner hur dessa problem ska kunna 

motverkas.  Jämställdhet  mellan  könen nämns också som något som förskolan ska 

verka för:  ”Det är viktigt  att  förskolan har ett  jämställdhetsperspektiv” (s.15). Det 

framhålls  att  barn  anpassar  sig  tidigt  till  olika  normer  och  då  är  det  viktigt  att 

påminnas om jämställdhetsperspektivet, för att inte flickor och pojkar ska behandlas 

olika.

4.3.6 Sammanfattning

Vi  påstod  i  inledningen  av  detta  förtydligande  av  Folkpartiets  dokument  att  den 

övergripande synen var att episteme och i viss mån techne är dominerande angående 

kunskapssynen,  samt  att  fronesis  är  minst  nämnd.  Helhetsintrycket  är  fortfarande 

detta.  Kunskapsformen  fronesis  är  i  jämförelse  med  episteme  och techne  mycket 

mindre representerat i texten. Den sönderdelande analysen bekräftar vårt inledande 

antagande.

Folkpartiets dokument delar upp de olika kunskaperna. Alla tre är kunskapsformerna 

är fundamentala. Men de olika kunskapsformerna är inte lika viktiga för skolan att 

förmedla.  Episteme  är  den  viktigaste  kunskapen,  därefter  techne.  När  det  avser 

fronesis är den kunskapen grundläggande, men intrycket är ändå att skolan inte först 

och främst ska fokusera på denna kunskap. Där fronesis nämns är det i förhållande till 

episteme och techne. 
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På grund av den påtagliga övervikten av formuleringar kring episteme och techne blir 

intrycket  att  fronesis  inte  är  lika  nödvändig  att  proklamera  för  som  kunskap. 

Kunskapen förutsätts implicit och är ingenting som skolan ska fokusera på i första 

hand. Folkpartiets kunskapssyn angående skolan är alltså att den kunskap som ska 

premieras ingår i episteme. För att ytterligare ge grund för denna sammanfattning är 

dessa citat signifikativa för uppfattningen av hela dokumentet: 

Svenska är skolans viktigaste ämne. Att behärska svenska språket i tal och skrift är helt 

avgörande för att eleverna inte ska hamna utanför vår sociala gemenskap. Det finns ett 

starkt  samband mellan skönlitteraturläsning,  läsförmåga och elevens förmåga att  klara 

andra skolämnen. Läsning stärker såväl språkförståelse som fantasi och boken är viktig i 

skolans arbete. Kursplanens mål i ämnet svenska är därför viktigare än de andra målen. 

Läsning och skrivning ska förekomma ofta i skolan. För att ytterligare stärka litteraturens 

ställning i skolan bör gymnasieelevernas betyg i svenska delas upp i ett betyg i svenska 

språket och ett betyg i litteratur (s.8). 

Även matematik är ett av de centrala baskunskapsämnena. För att locka fler ungdomar att 

välja naturvetenskapliga och tekniska utbildningar krävs god undervisning i matematik 

(s.9).
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4.4  Vänsterpartiets utbildningspolitiska program: ”Från förskola till  
universitet och resten av livet”

4.4.1 Inledande intryck

I  textens  inledande  sida  noteras  första  intrycket  av  Vänsterpartiets  åsikter  kring 

kunskap  under  rubriken:  Inledning (s.2).  Kunskaper  ska  tillföra  samhället  något. 

Vilken kunskapsform, det vill säga om episteme, techne eller fronesis är viktigast att 

tillföra samhället är mer komplicerat att klargöra i det inledande skedet av läsningen. 

Det som går att notera är ändå att texten uttrycker att kunskap är kontextuellt och att 

det  är  en insikt:  ”Människors kunskaper blir  mer  och mer betydelsefulla  i  dagens 

värld. Nya förhållanden kräver nya insikter. Människor måste ha kunskap som kan 

omsättas i arbetet för att förändra samhället.” (s.2). 

I det här citatet noteras att kunskap enligt Vänsterpartiet är detsamma som insikt och 

att den är beroende av förhållandena där den inhämtas. Både techne och fronesis är 

beroende av kontexten, där kunskapen erhålls. Det som ändå gör att slutsatsen blir att 

det inte är kunskap som kan förklaras som techne, är det fokus på kunskap som kan 

förändra samhället,  som texten ger uttryck åt.  Insikt räknas heller  inte i citatet  till 

kunskap som är produktskapande, utan det är en insikt om samhället, alltså mänskliga 

relationer,  som det syftas  på. Det inledande intrycket  är  därmed att Vänsterpartiet 

premierar kunskap som sorteras under begreppet fronesis.

4.4.2 Helhetsintryck och antagande

Formuleringar  som  gör  kopplingen  mellan  kunskaper  och  samhället,  följaktligen 

kunskaper  som kan  påverka  mänskliga  relationer,  är  återkommande  i  texten.  Det 

övergripande intrycket av hela texten är att kunskaper som kan påverka samhället är 

det väsentligaste som skolan ska förmedla. 
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Helhetssynen är att dokumentet generellt fokuserar på kunskap som ingår i begreppet 

fronesis och till viss del techne, samt att episteme är den kunskapsform som nämns 

minst. Konsekvensen av detta konstaterande är att detta blir vårt antagande angående 

Vänsterpartiets ståndpunkt. 

Innan  denna  utredning  går  in  på  om  detta  genomsyrar  hela  skolväsendet,  måste 

klargörandet visa på att dokumentet formulerar en helhetsuppfattning innefattande en 

ideologisk  tanke  angående  deras  kunskapssyn.  Sambandet  mellan  människan, 

samhället  och  kunskaper  är  tydlig  när  det  innan  textens  redogörelse  angående 

kunskapssynen finns avsnitt om människosynen (s.2) och samhällssynen. (s.3) Dessa 

meningar återfinns också under efterföljande rubrik: Kunskapssyn (s.3):

Genom kunskapen kan vi människor målmedvetet styra våra liv. Vi kan bestämma om 

vad som är viktigt för oss och hur vi ska handla och vara. Kunskap är därför mer än bara 

faktakunskaper. 

De två första meningarna uttrycker tydligt att kunskapsformen fronesis är essentiell. 

Den efterföljande meningen uttrycker att kunskap är mer än bara episteme. Vidare 

under  nämnda  rubrik  är  kunskapsformen  fronesis  kraftigt  dominerande. 

Kunskapsformen episteme är exempelvis ett instrument för att forma fronesis, enligt 

texten:

Vi menar att kunskap också är att kunna skaffa sig upplysningar, veta var information 

finns. Kunskap är också att kunna utreda och göra en kritisk granskning. Att kunna ställa 

ett argument mot ett annat, att kunna analysera och ha invändningar, att dra slutsatser och 

utifrån dessa skapa värderingar, normer och åsikter (s.3).
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Att  kunna  göra  en  kritisk  granskning  är  episteme,  att  veta  är  episteme.  Dessa 

kunskaper ska sedan användas för att skapa värderingar, normer och åsikter, som alla 

är  kunskaper  som tillhör  fronesis.  Episteme  används  således  som verktyg  för  att 

utveckla fronesis. Tyngden är ändå på fronesis, trots att kunskap som kan härledas till 

episteme nämns. Att kunna utreda och göra en kritisk granskning syftar inte på att 

lära sig teoretiska fakta, utan den kunskapen ska användas för att skapa värderingar. 

Texten formulerar också att techne och episteme inte går att separera: 

En  väsentlig  del  av  kunskapen  förmedlas  genom  praktisk  erfarenhet  och  kreativt 

skapande  på  olika  områden.  Det  är  väsentligt  att  stimulera  färdighetsträning  för  att 

utveckla  den  aktiva  förmågan.  Teoretiska  kunskaper  måste  utvecklas  i  samspel  med 

praktiska och kreativa kunskaper (s.3). 

I citatet noteras också att tyngdpunkten ligger på techne. Det är den kunskapsformen 

som är grundläggande. Teoretiska kunskaper utvecklas bara om det sker i samspel 

med praktiska och kreativa kunskaper. Det går inte utifrån texten att dra slutsatsen att 

praktiska kunskaper måste utvecklas med teoretiska kunskaper.

4.4.3 Granskning av textens uttryck rörande skolväsendet, från förskola till 
högskola  

När  det  gäller  att  utreda  vilken  kunskapsform  som  är  dominerande  under  en 

människas skolgång och om detta växlar,  visar det sig att  detta är komplicerat  då 

texten uttrycker en motvilja mot stadieindelningar:  ”Vi menar också att den gamla 

indelningen i  stadier, som lever kvar trots de nya läroplanerna,  är föråldrad” (s.4) 

Dokumentet  understryker  också  att  Vänsterpartiet  proklamerar,  förutom  att 

stadieindelningar  ska  försvinna,  för  en  enhetlig  grundskola  där  ingen  individuell 

kunskapsinriktning ska väljas: ”Vänsterpartiet förespråkar en 10-årig sammanhållen 

grundskola,  där  man  inte  väljer  någon  specialiserad  inriktning  av  de  egna 

studierna.”(s.4).
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Den  ambition  som  citaten  uttrycker  bekräftar  påståendet  om  problemet  med  att 

försöka notera om tyngden på vilken kunskapsform som är dominerande växlar under 

en  människas  skolgång.  Men  några  tidigare  slutsatser  i  detta  klargörande  av 

dokumentet går att finna i analysen av vad texten uttrycker. Exempelvis, noteras det 

att  texten  återigen  uttrycker  att  episteme  och  techne  inte  ska  separeras,  under 

rubriken: Gymnasieskolan (s.4):

I utbildningen ska finnas utrymme både för teoretiska studier och praktiska tillämpningar. 

De yrkesinriktade  programmen  bör  få  utökad  tid  av  arbetsplatsförlagd  utbildning,  en 

förlängning  av  slutpraktiken  samt  avslutas  med  en  yrkesexamen.  En  ny  gymnasial 

fyraårig  lärlingsutbildning  bör  införas  som  en  alternativ  väg  i  gymnasieskolan.  Alla 

utbildningar  ska  ge  behörighet  till  vidare  studier  på  högskolenivå.  Dessutom bör  all 

gymnasieutbildning ge förberedelse för yrkeslivet.

I detta citat observeras tydligt Vänsterpartiets åsikt att episteme och techne är starkt 

sammankopplade.  Texten  betonar  också  techne  mer  än  episteme  som  en  viktig 

kunskapsform.  Denna  åsikt  grundas  i  att  texten  inte  utvecklar  tankarna  kring 

teoretiska studier, men gör så när det avser praktiska kunskaper.  Det går även att 

notera  det  tidigare  helhetsintrycket  att  tonvikten  ligger  på  fronesis  när  det  angår 

högskolan  och  universitet,  samt  att  episteme  och  techne  kopplas  till  varandra. 

Exempelvis formuleras det att högskoleutbildning kan ligga på både konstnärlig och 

vetenskaplig grund, alltså både på techne och på episteme, samt att förhoppningen är 

att utbildning på högre nivå även ska vara en mötesplats mellan alla människor, så att 

ett  mer  demokratiskt  samhälle  kan  utvecklas  (s.5).  Det  vill  säga,  fronesis  ska 

utvecklas även när det avser högskolestudier.

Det går också utifrån texten att se att Vänsterpartiet förespråkar att kunskapen som 

erhålls  i  hela  skolväsendet,  följaktligen;  från  förskolan  till  högskolan  och 

vuxenstudier först och främst ska utmynna i fronesis. Detta påstående grundar sig i 

läsning av följande formulering:
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Utbildningssystemet (från förskola till högskola) spelar en central roll i samhället. Dess 

funktion  är  sammansatt.  Det  ska  fostra  ”goda  samhällsmedborgare”  och  kvalificera 

arbetskraften  genom  att  förmedla  ideologier,  kunskaper  och  färdigheter  till  den 

uppväxande generationen.  Människor ska  sorteras  och förberedas  för  sina  kommande 

uppgifter i klassamhället. I detta ligger en starkt konservativ kraft. Men utbildningen kan 

också  göras  till  ett  verktyg  för  demokratisering,  jämställdhet  och  minskning  av 

klassklyftorna (s.4).

I detta utdrag som går att finna under rubriken:  Idéinnehållets konsekvenser (s.13), 

noteras det att fokus på att kunskapsformerna ska utmynna i fronesis är dominerande. 

Utbildning  ska  ge verktyg  till  fronesis.  Förutom att  texten  är  starkt  politisk,  med 

exempelvis  nämnande  av  klassamhället,  klassklyftor  och  en  konservativ  kraft, 

uppfattas det att Vänsterpartiet anser att det viktigaste är att kunskapsformerna ska 

kopplas till det omgivande samhället. Texten understryker att utbildning framförallt 

ska göras till ett verktyg för att påverka samhället. Närmare bestämt; kunskapsformen 

fronesis är det väsentligaste att uppnå inom hela utbildningssystemet.

Åsikten att dokumentet uttalar att fronesis är något som ska genomsyra skolväsendet 

blir ännu tydligare, när texten citerar FN:s barnkonvention (s.6) efter genomgången 

av  de  olika  skolformerna.  Den  texten  ägnas  helt  åt  kunskaper  som anknyter  till 

fronesis. Därefter kommer ett helt avsnitt åt utbildning som medel för att verka för 

demokrati.  Under  rubriken:  Utbildning  för  demokrati (s.6),  proklameras  det  för 

tanken att genom att eleverna själva får vara med i att utforma sin utbildning lär de 

sig den demokratiska åskådningen:

Demokrati  är något  man lär sig och det krävs mycket  träning och övning innan man 

behärskar det. Den extra tid det tar att låta barn/elever att få vara med och påverka är en 

del av själva inlärningen och utbildningen. 
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Fokus på träning och övning av demokrati i citatet ger intrycket att kunskaper som 

sorteras  under  begreppet  fronesis  är  viktiga  att  förmedla.  Ett  helt  avsnitt  i  texten 

uttrycker också att skolan ska fokusera på kunskaper angående jämställdheten mellan 

könen (s.11). De anser där att kunskaper angående jämställdhet, det vill säga kunskap 

som kan härledas till begreppet fronesis, måste finnas i skolan och redan i förskolan:

Synen på kvinnan och mannen grundläggs tidigt och redan det nyfödda barnet behandlas 

olika beroende på om det är en pojke eller flicka. Därför är måste jämställdhetsarbetet 

starta redan i förskolan (s.11). (Infogandet av ”är” i sista meningen är enligt källa)

Jämställdhetsarbetet ska utföras av ansvariga i skolan. De ska förmedla genom sitt 

sätt  att  agera  för  en  jämställd  utbildning  mellan  könen.  Fronesis  ska  på  så  sätt 

utvecklas. I och med att detta ska ske tidigt i en människas skolgång uppfattas det 

som att kunskapen är essentiell, närmare bestämt; fronesis ska förkovras tidigt i en 

människas uppväxt.

 

4.4.4 Granskning av textens uttryck rörande den kulturella mångfalden 

Texten har också ett separat avsnitt angående den existerande etniska mångfalden i 

skolan under rubriken: En mångkulturell utbildning (s.15). Betoningen på fronesis är 

återigen dominerande i denna del. Exempelvis markerar dokumentet vikten av denna 

kunskapsform genom att ge några konkreta punkter av vad partiet anser: 

Vänsterpartiet anser

• att utbildningen måste främja förståelse, tolerans

  och skapandet av en egen kulturell identitet

• att utbildningen ska vara en plats för möten mellan

  människor, kulturer, religioner, kunskapssyner

  och politiska ståndpunkter

• att aktiv tvåspråkighet är något värdefullt för hela

  samhället
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Avsaknaden  av  både  episteme  och  techne  är  tydlig  i  detta  citat.  Varje  punkt 

demonstrerar att Vänsterpartiet  anser att fronesis är den kunskapsform som skolan 

ska fokusera på även när det avser den etniska mångfalden.  Det är  ännu en gång 

mellanmänskliga  relationer  som betonas.  Kunskaper  relateras  också till  samhället, 

närmare bestämt kunskapsformen fronesis premieras. 

4.4.5 Granskning av textens minst förekommande kunskapsform

Episteme  som enligt  antagandet  förekommer  i  liten  utsträckning  i  Vänsterpartiets 

dokument  är enligt  definitionen av begreppet  i  denna uppsats  svår att  notera.  När 

texten  uttrycker  något  som  kan  förklaras  tillhöra  kunskapsformen  nämns  det  i 

negativa  ordalag.  I  avsnittet  om  arbetsformer  och  arbetssätt  förekommer 

formuleringar som bekräftar uppfattningen (s.8). Det påpekas exempelvis att mer tid 

för  teoretiska  ämnen  på  bekostnad  av  mindre  fysiska  aktiviteter,  ur  ett 

hälsoperspektiv  inte  är  bra.  Deras  syn  på  dagens  skola  är  alltså  att  teoretiska 

kunskaper premieras. Detta uttrycks i negativa termer:   

I  dagens  skola  lockas  barnen  ofta  till  en  ensidig  språklig  och  logiskt/matematisk 

kunskapssyn, som har djupa rötter i vår västerländska kultur. Det finns en enkelspårig 

dyrkan av det  rationella tänkandet när det  gäller  inlärnings-  och mognadsprocesserna. 

Barnen  förs  idag  för  tidigt  in  i  den  vuxna  tankevärlden  med  en  alltför  systematisk 

undervisning, som i många fall leder till utbrända och skoltrötta barn. Istället krävs en 

utbildning som tar tillvara människans hela utvecklingspotential (s.8).

I  citatet  märks  en  negativ  inställning  till  kunskapsformen  episteme.  Genom hela 

programmet märks denna ståndpunkt. När det avser techne är attityden än annan. Det 

noteras  en  helt  annan  inställning  till  denna  kunskapsform.  Skapande  som 

kunskapsform anses vara en viktig  del  i  utbildningen.  Detta  bekräftas med vidare 

läsning om arbetsformerna och arbetssätten:
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Sättet att skapa ska värderas på samma sätt vare sig det är i form av text, musik, bild eller 

matematik. Det är viktigt att skapandet får ett stort utrymme i utbildningen. Att skapa, 

framföra  och  avnjuta  det  som  skapats  och  framförs  är  grundläggande  för  mänsklig 

utveckling (s.9).

I  detta  citat  noteras  det  att  enligt  Vänsterpartiet  tillhör  matematik  techne.  Enligt 

bestämningen i denna uppsats av kunskapsformen tillhör matematik; episteme. Detta 

visar återigen att texten uttrycker att techne värderas högre än episteme. Alltså att få 

kunskap i matematik innebär ett skapande inte ett logiskt intellektuell tänkande, enligt 

dokumentet.

4.4.6 Sammanfattning

Vi påstod i inledningen av detta förtydligande av Vänsterpartiets dokument att den 

övergripande synen var fronesis och är den grundläggande kunskapssynen och viss 

mån  techne,  samt  att  episteme  ska  premieras  minst  i  skolan.  Helhetsintrycket  är 

fortfarande detta. Kunskapsformen episteme är i jämförelse med fronesis och techne 

mycket mindre representerat i texten. När den väl nämns är det i negativ bemärkelse. 

Den uppdelande analysen bekräftar  vårt inledande antagande.   Vänsterpartiets  text 

delar upp kunskapsformerna, men betonar att de förutsätter varandra: 

Istället för att koncentrera sig på ”antingen eller” så borde man se möjligheterna i ”både 

och”. Både process och produkt. Både teori och praktik. Både känsla och intellekt. Både 

kropp och själ (s.3).

Trots  detta  uttryck  att  ingen  kunskapsform ska  dominera  skolan,  märks  ändå  en 

hierarki  mellan  episteme,  techne  och  fronesis.  Episteme  nämns  i  negativa 

formuleringar. Kunskapsformen förutsätter också att techne ingår i utvecklandet av 

episteme.  Utbildningens  främsta  uppgift  är  också  att  all  kunskap  ska  utmynna  i 

fronesis.  Den  kunskapsformen  är  det  som  skolan  i  första  hand  ska  fokusera  på. 

Vänsterpartiets kunskapssyn enligt dokumentet är därmed dominerat av fronesis. 
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4.5 Jämförande översikt

4.5.1 Inledande intryck

Det inledande intrycket av de två olika partiernas dokument visar att det råder en stor 

skillnad mellan deras syn på kunskap som ska premieras i skolan. Medan Folkpartiet 

förespråkar  episteme  som den väsentligaste  kunskapen,  förespråkar  Vänsterpartiet 

fronesis.  Det  som  också  utmärker  skillnaden  mellan  texterna  är  avsaknaden  av 

fronesis  i  Folkpartiets  program  och  avsaknaden  av  episteme  i  Vänsterpartiets 

program. I Folkpartiets text återfinns också den tredje kunskapsformen, alltså techne, 

men kunskapsformen underordnas episteme. Medan det i det inledande intrycket av 

Vänsterpartiets dokument inte noteras någon annan kunskapsform än fronesis. 

4.5.2 Helhetsintryck och antagande

Helhetsbilden bekräftar det inledande intrycket. Genomgången av hela dokumenten 

visar att det som de inledande formuleringarna uttrycker även är den övergripande 

kunskapssynen angående skolan.  En skillnad  är  att  det  när  hela  texterna  är  lästa, 

registreras  att  den  kunskapsform som inte  uppfattas  vid  det  inledande  skedet  av 

läsningen nu återfinns i respektive text. Närmare bestämt; i Folkpartiets text dyker 

kunskaper tillhörande fronesis upp och i Vänsterpartiets text noteras kunskaper som 

kan härledas till episteme. 

En annan skillnad när det avser helhetsintrycket och bildandet av antaganden kring 

respektive  text,  är  att  Vänsterpartiet  uttrycker  sin  kunskapssyn  explicit,  medan 

Folkpartiets kunskapssyn formuleras implicit. I och med att Vänsterpartiet uttrycker 

sin kunskapssyn i ett separat avsnitt lägger de en grund för helhetsintrycket, medan 

detta  inte  sker  i  Folkpartiets  text,  där  kunskapssynen  är  fördelad  över  hela 

dokumentet. 
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4.5.3 Granskning av textens uttryck rörande skolväsendet, från förskola till 
högskola

I  denna  djupgående  analys  angående  en  människas  skolgång  märks  tydligt 

skillnaderna angående partiernas syn på den kunskap som ska frambringas i skolan. I 

Vänsterpartiets program märks en överväldigande betoning på fronesis som mål för 

undervisningen, oavsett nivå på utbildningen. Medan i Folkpartiets  program ligger 

tyngdpunkten  på episteme  i  förskolan,  grundskolan  och  högskolan.  När  det  avser 

gymnasieutbildningar  ska  de  utbildningar  som  betecknas  som  yrkesförberedande 

betona techne före episteme. De som däremot räknas som en förberedelse för studier 

på högskolan ska betona episteme före techne. 

Det noteras också att det existerar en skillnad i hur programmen formulerar sig kring 

techne  och  episteme.  I  Vänsterpartiets  text  noteras  det  att  kunskapsbegreppen 

integreras med varandra under hela skolgången. I Folkpartiets text blir en separation 

mellan kunskapsformerna tydlig, när det avser gymnasieskolan. 

4.5.4 Granskning av textens uttryck rörande den kulturella mångfalden 

När det  avser  denna utredning blir  det  återigen  tydligt  att  partierna  skiljer  sig  åt. 

Folkpartiet anser att goda kunskaper i svenska är en förutsättning för integration i det 

svenska  samhället,  det  vill  säga;  episteme  är  en  förutsättning  för  fronesis.  Goda 

kunskaper  i  svenska  innebär  enligt  textens  uttryck,  goda  kunskaper  i  läsning  och 

skrivning, med betoning på läsning, alltså episteme.

Vänsterpartiet  betonar  däremot  kunskaper  som kan härledas  till  fronesis.  Textens 

innehåll uttrycker att integration uppnås främst med kunskaper som är fronesis. När 

det avser den kulturella mångfalden understryker texten förståelse, tolerans och att 

utbildningen  ska  vara  en  mötesplats  för  olika  synsätt  och  uppfattningar.  Dessa 

formuleringar är tydliga uttryck för kunskapsformen fronesis.
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4.5.5 Granskning av textens minst förekommande kunskapsform

När det gäller  den minst förekommande kunskapsformen i respektive text är det i 

fronesis  i  Folkpartiets  program och episteme  i  Vänsterpartiet.  En  skillnad  är  den 

inställning som kommer till uttryck gentemot kunskapsbegreppen. När Vänsterpartiet 

nämner  episteme är  det  i  negativa  formuleringar.  Vänsterpartiet  betonar  också att 

techne och episteme är starkt sammankopplade.  Där techne är en förutsättning för 

episteme. Folkpartiet har inte samma negativa uttryck angående begreppet fronesis, 

som Vänsterpartiet har gentemot episteme.

Likheten  mellan  de båda  dokumenten  är  att  de både  pekar  på att  episteme  är  ett 

verktyg för att uppnå fronesis. Det finns emellertid en väsentlig skillnad på hur de 

formulerar sig angående denna slutsats. För Folkpartiet är episteme det essentiella. 

Det vill säga verktyget betonas före målet. För Vänsterpartiet är däremot fronesis det 

essentiella. Alltså målet betonas före verktyget. Folkpartiet anser också att fronesis är 

något  som i  första  hand  är  hemmets  ansvar  inte  skolans.  Vänsterpartiet  nämner 

överhuvudtaget inte hemmets ansvar när det avser begreppet episteme. 

4.5.6 Sammanfattning 

Den likhet som går att fastställa är att båda programmen delar upp kunskap mellan de 

tre  olika  begreppen.  Genom  hela  undersökningen  noteras  att  uppdelning  av 

kunskapsformerna existerar. Det som också går att konstatera är att Vänsterpartiet har 

en  kunskapssyn  som  domineras  av  fronesis,  medan  Folkpartiets  kunskapssyn  är 

dominerat  av  episteme.  En  skillnad  är  att  Vänsterpartiet  uttryckligen  betonar  att 

kunskapsformerna förutsätter varandra, medan så inte sker Folkpartiets text.
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5 Resultat

5.1 Inledning

Utifrån  vårt  syfte  om  vilken  kunskapssyn  som  framkommer  i  Folkpartiet  och 

Vänsterpartiets  officiella  dokument,  när  det  avser  skola  och  utbildning,  ska  nu 

resultatet  av undersökningen redovisas.  Resultaten  kommer  att  redovisas  parti  för 

parti. 

De scheman som följer redovisandet av respektive partis kunskapssyn har till syfte att 

ytterligare  åskådliggöra  resultatet.  Det  första  schemat  representerar  Folkpartiets 

kunskapssyn  och  det  andra  Vänsterpartiets.  Kunskapsformerna  står  i  den  ordning 

partierna anser dem viktigast. Punkterna representerar de stadier som respektive parti 

anser att varje kunskapsform ska förekomma.

5.2 Folkpartiets kunskapssyn 

Enligt  denna undersökning är  Folkpartiets  kunskapssyn  att  episteme ska vara den 

övergripande kunskapsformen. Följaktligen; den kunskap som ska premieras i skolan 

och  utbildning  är  den  intellektuellt,  logiskt  bevisbara  kunskapen  om världen  och 

människans existens. Undersökningen har tydligt  visat att  denna kunskap ska vara 

nyckeln till vidare studier genom hela grundskolan. Därefter, i gymnasieutbildningen, 

sker  en  uppdelning  mellan  episteme  och  techne.  De  som  har  en  fallenhet  för 

kunskapsformen techne, alltså kunnandet om hur man ska handla praktiskt inom en 

viss kontext för att skapa något och samtidigt reflektera över detta för att utveckla 

kunskapen, ska skiljas från dem som har en fallenhet för episteme. 
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När  det  avser  kunskapsformen  fronesis,  närmare  bestämt;  kunskap  som  berör 

handlingar i den mänskliga världen och omfattar politiska beslut, sociala relationer 

och etiska värden, är deras syn att episteme är ett instrument för att uppnå fronesis. 

Det vill säga; genom att tillägna sig bildning och kritiskt tänkande utvecklas etiska 

kunskaper.  Undersökningen  visar  också  att  fronesis  först  och  främst  ska  vara 

hemmets uppgift att förmedla, och ingenting som skolan i första hand ska fokusera 

på.

5.2.1 schematisk översikt av Folkpartiets kunskapssyn

Schema 1: Folkpartiets kunskapssyn
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5.3 Vänsterpartiets kunskapssyn

Enligt denna undersökning är Vänsterpartiets kunskapssyn att fronesis ska vara den 

övergripande kunskapsformen. Närmare bestämt; det som skolan främst ska fokusera 

på är kunskaper som rör handlingar i den mänskliga världen, som omfattar politiska 

beslut,  sociala  relationer  och  etiska  värden.  Undersökningen  har  tydligt  visat  att 

denna kunskapsform ska genomsyra hela skolväsendet.  

Den intellektuellt,  logiskt  bevisbara  kunskapen,  alltså  episteme,  nämns  i  negativa 

formuleringar.  Denna  kunskapsform förutsätts  också  att  endast  utvecklas  när  det 

kopplas  till  techne,  följaktligen  praktiska  kunskaper  inom en  viss  kontext  för  att 

skapa  något,  produktskapande  kunskap.  En  koppling  mellan  de  tre  olika 

kunskapsbegreppen görs, men en hierarki noteras.

5.3.1 schematisk översikt av Vänsterpartiets kunskapssyn

Schema 2: Vänsterpartiets kunskapssyn
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6 Avslutande diskussion

När  det  avser  vilken  vision  angående  kunskap  i  skolan  som  framkommer  i 

Folkpartiets och Vänsterpartiets program, är det viktigt att komma ihåg att det är en 

vision.  Dokumenten  speglar  inte  hur  partierna  agerar  i  verkligheten,  utan  vilken 

utopisk bild de vill förmedla.  Syftet med texterna är att med utgångspunkt i deras 

ideologiska syn  på samhället  beskriva vad de vill  sträva mot,  om de kommer till 

makten. Politiskt visionära texter uttrycker också en önskan om hur ett samhälle ska 

se ut i framtiden och vad som ska ingå där.

Folkpartiets  vision  att  det  i  grundskolan  först  och  främst  är  intellektuellt,  logiskt 

bevisbar kunskap som ska uppmuntras, innebär att de anser att det är vad samhället 

idag  behöver.  Skolan  ska  tillfredställa  en  efterfrågan  från  samhället.  Närmare 

bestämt; genom att ge goda kunskaper i svenska och matematik, som enligt denna 

uppsats tillfaller episteme, tillgodoser skolan samhällets framtida behov. I och med 

detta faktum anser de att det i dagens skola brister när det avser denna kunskap. Det 

måste tillföras mer kunskap som kan härledas till episteme.  

Vänsterpartiets  vision att  det  i  hela skolväsendet först och främst  är kunskap som 

omfattar  sociala  relationer,  etiska värden och poliska beslut  som ska uppmuntras, 

innebär att de anser att det är vad samhället idag behöver. Skolan ska förmedla en 

insikt om samhället och mänskliga relationer. Närmare bestämt; genom att skolan ger 

kunskaper som kan härledas till  fronesis, kommer detta att  leda till  förändring av 

samhället. De anser därmed att det idag är för lite av denna kunskapsform i skolan. 

Det ska enligt Vänsterpartiet tillföras mer fronesis i skolväsendet. 

I och med detta, urskiljs en skillnad mellan de olika partiernas verklighetsuppfattning 

av  skolan  idag.  Vår  konklusion  av  detta  är  att  partierna  är  varandras  motpoler. 

Folkpartiet  anser  att  det  är  för  mycket  fronesis  och  för  lite  episteme,  medan 

Vänsterpartiet anser att det är för mycket episteme och för lite fronesis i dagens skola. 

Deras uttryck i de båda analyserade texterna bekräftar detta påstående.
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8 Källor

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program: ”Från förskola till universitet och 

resten av livet” (http://www.vansterpartiet.se/content/view/564/289/).

Folkpartiets skolprogram: ”Återupprätta bildningsskolan” 

(http://folkpartiet.se/upload/50044/Skola_2005.pdf).
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9 Bilagor

E-post från Folkpartiet

To: sennevall@hotmail.com
Subject: Ang. Skolpolitik
From: hanna.lager@riksdagen.se
Date: Mon, 12 Nov 2007 16:13:17 +0100

Hej Jimmy, 
Tack för ditt mejl. 

Den text vi har om skolan finns på vår hemsida. Har du tittat där? Allt som ligger om skolan där är vår 
officiella ståndpunkt. Gå in på www.folkpartiet.se/skola så hittar du material. Hör gärna av dig om det 
är något du inte hittar eller något du behöver mer material om. 

Mvh Hanna Lager 

Hanna Lager
Politisk sekreterare (fp)
08-786 60 95 • 0708-54 90 16
hanna.lager@riksdagen.se • hanna@liberal.se 

Sofia Könberg/Kansli/FP/Riksdagen 2007-11-12 
16:06 

Till Hanna Lager/Kansli/FP/Riksdagen@Riksdagen 
Kopia

Ärende Skolpolitik

Jimmy Sennevall <sennevall@hotmail.com> 

Hej 

Jag håller på att skriva en c-uppsats på lärarutbildningen. Min uppsats kommer bland 
annat att behandla er syn på skolan. 
Det jag försöker att hitta är officiella dokument som syftar på er vision angående den 
obligatoriska grundskolan. Så om 
det finns en nedskriven text om Folkpartiets sammanfattande ideologiska syn på 
dagens grundskola skulle jag bli oerhört 
tacksam om ni kunde meddela mig om hur jag får tag på en sådan text. 
Tacksam för svar!
MVH/ Jimmy Sennevall 

47:48



Södertörns högskola Av: Jimmy Sennevall & Arash Hassani E.
Lärarutbildningen
AUO 3: Examensarbete: C-uppsats
Titel: Kunskap i skolan, enligt Folkpartiet och Vänsterpartiet Handledare: Björn Hassler
E-post från Vänsterpartiet

To: sennevall@hotmail.com
Subject: Svar från (v) om skolpolitik
From: anders.thore@riksdagen.se
Date: Tue, 13 Nov 2007 11:57:55 +0100

Hej 

Tack för ditt brev. Du frågade om vi har något dokument där våra visioner för grundskolan framgår. Vi 
har ett utbildningspolitiskt program som dessvärre snart är 10 år gammalt och vi håller på att utarbeta 
ett nytt. De grundläggande ideologiska resonemangen kan dock sägas prägla vår utbildningspolitik 
fortfarande. Däremot kan det finnas en del faktauppifter som inte längre stämmer och vissa konkreta 
förslag, som därför är föråldrade eller inaktuella. 

Vänliga hälsningar 

Anders Thoré
Utbildningspolitisk sekreterare
Vänsterpartiet
Sveriges Riksdag
100 12 STOCKHOLM
08-786 52 48
anders.thore@riksdagen.se
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