
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är kunskap i skolan?  

– en inblick i skoldiskursen 

Södertörns högskola | Lärarutbildningen med interkulturell profil 

Examensarbete 15 hp | Utbildningsvetenskap C | Höstterminen 2008 

 

Av: Anna Lindholm 

Handledare: Helena Hill 
 



 2 

Sammanfattning 

Diskussionen om kunskap och lärande stannar aldrig, men för verksamma i skolan är det 

relevant att vara på det klara med hur kunskapsbegreppet kan förstås i skolan. Lärarens syn på 

kunskap och lärande bestämmer hur hon förhåller sig till sitt uppdrag och hur hon lägger upp 

undervisningen. Skoldiskursen kan undersökas på olika vis. I den här uppsatsen har fyra av 

Skolverkets publikationer analyserats. Syftet är att undersöka vilken kunskapssyn som 

förmedlas i texterna och vilken strävan som finns att upprätthålla eller förändra den rådande 

diskursen. I analysen har begreppen kunskap, lärande, skola, lärare och elev stått i centrum.  

      Slutsatserna av analysen är att det finns en strävan att omformulera det som i texterna 

beskrivs som den traditionella diskursen inom skolan. Det råder konsensus om att 

skolundervisningen vanligtvis utgått ifrån ett ensidigt kunskapsparadigm, men att den 

traditionen nu utmanas av ett nytt paradigm som definierar kunskap som någonting situerat 

och som skapas i interaktion mellan människor. I samtliga texter förmedlas ett sociokulturellt 

perspektiv på kunskap och lärande. Det som skiljer texterna åt är att de förhåller sig till de två 

kunskapsparadigmen på olika vis. I två av texterna argumenteras för det nya 

kunskapsparadigmet, medan det i de andra två finns en idé om att de två paradigmen kan föras 

samman.  

      Publikationerna fördjupar sig i begreppen kunskap och lärande. Däremot lämnar tre av de 

fyra texterna en djupare diskussion kring vad som ingår i lärarprofessionen om kunskap och 

lärande förstås som de definieras i texterna. En slutsats som också kan dras av analysen är att 

den didaktiska hurfrågan inte går att få svar på i publikationerna. Kanske är det 

decentraliseringens baksida, att Skolverkets publikationer inte behöver ta sig an de praktiska 

frågorna.  

 

Nyckelord: kunskap, kunskapssyn, lärande, sociokulturell, diskurs, skoldiskurs.  

 

Abstract 
The discussion about knowledge and learning never ends. For those who are working in 

school it is relevant to have a clear idea of how the term knowledge can be understood in an 

educational context. A teacher’s idea of knowledge and learning decides what pedagogical 

methods she uses. The school discourse can be analysed in different ways. In this paper has a 

discourse analysis been done of four publications from Nation (Sweden) Agency of 

Education. The aim is to see what ideas of knowledge that is represented in the texts and 
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what ambition there is to alter or maintain the current discourses. The analysis work has 

especially focused on the terms knowledge, learning, school, teacher and pupil. 

     Conclusions that can be drawn from the analysis are that there is a striving to reformulate 

a traditional school discourse.  In the publications there is an agreement concerning that 

traditional teaching generally come from a one-sided knowledge paradigm that now is being 

challenging by a new paradigm. The new paradigm defines knowledge as something 

dependent of the context and that it is created in interaction between people. All four 

publications mediate a sociocultural perspective on knowledge and learning. The difference 

between the texts is the attitude they apply to the fact that there is two paradigms that have 

influences in the school discourse. Two of the texts argue for the new paradigm, while the 

other two mediate that the paradigms are complements.  

     The publications enter deeply into the terms knowledge and learning. However they leave 

the discussion about what a professional teacher is in a school where the terms knowledge 

and learning is understood as it is defined in the texts. Only one of the texts gives some 

answers on the didactic question how. A conclusion that lies near in hand is that the 

decentralisation of school gives the Nation Agency of Education the possibility to avoid 

concrete questions that give useful information in teachers’ professional life.  

 

Keywords: knowledge, learning, school, sociocultural, discourse, school discourse, discourse 

analysis. 
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1. Introduktion 

1.1 Ha den äran att bli lärare 

På utbildningen har vi blivande lärare fått höra att vi gett oss in på en spännande väg. 

Grattis till oss, som har valt ett så fantastiskt arbete. Vi är de som har tagit på oss den 

utmanande uppgiften att undervisa framtidens barn och har ett omväxlande, lyckligt 

yrkesliv framför oss. Men vi har också fått lära oss om en skola i kris, om motsättningar, 

konflikter och problem, om läroplaner som blir till i kollisioner mellan ideologier och åsikter, 

om lärarens förlorade auktoritet, om utbrända lärare etc. Ingen ordning på någonting, känns 

det som ibland. 

    För att göra det ännu mer oredigt har det varit en rundgång i postmoderna poänger på 

lärarutbildningen. Vad vi än undersöker blir kontentan att allting är föränderligt, alla 

individer är olika. Sanningen beror på perspektivet och ingenting kan eller ska tas för givet. 

Frågorna vem, hur, var och när ramar in ett sammanhang som det alltid måste tas hänsyn 

till. Paradoxerna avbyter varandra. 

     Process, komplexitet, kontext och kultur. Dessa är återkommande begrepp på kurserna och 

de väcker frågan om hur vi ska förhålla oss till kunskap i skolan.  En förståelse, som bygger 

på att den inte kan förevigas och ristas in i sten eftersom den ständigt förändras, gör 

uppgiften att arbeta med kunskap problematisk. Får läraren trovärdighet hos eleverna när 

det inte går att leverera bestående kunskap, när sanningen sitter i perspektivet? I dessa 

funderingar började mitt uppsatsarbete och fortsatte med frågor kring vad som faktiskt är 

bestämt. Vad ska kunskap vara för en lärare? Vad sägs i diskussionerna kring detta? Vilka är 

de aktuella diskurserna?  

      Just diskurs är ett annat nyckelord på lärarutbildningen. Det innebär att människan med 

språk och handlingar bildar vissa särskilda mönster, diskurser, och på så vis konstituerar sin 

verklighet. Syftet är att begripliggöra omgivningen och skapa struktur med hjälp av att 

fastställa begreppsdefinitioner och klarlägga rätt och fel.  I den processen uppkommer inte 

bara ett synsätt utan flera. Michel Foucault var den första att undersöka detta närmare och 

konstaterade att verkligheten är diskursivt konstruerad och också att strukturerna består av 

hierarkier där vissa har mer makt än andra att formulera verkligheten. Och här tycker jag att 

vi kommer till kärnan av oredan. Verkligheten blir till slut ett begrepp som står inom 

citationstecken och när man första gången inser detta vänds världen lätt på ända. Det man 

tagit för givet som rätt och sant kanske inte alls är det. Den som gör anspråk på att leverera 
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absolut kunskap eller påstår att den vet vad som är verklighet, och inte bara föreställningar 

om den, får förr eller senare mothugg från något annat håll, ur ett annat perspektiv.  

     Läraren måste utforska kunskapsbegreppet innan hon tar sig an kunskapsuppdraget.  

Lärarens definition av kunskap lägger grunden för hur hon ser på kunskap, hur den kommer 

till och hur den utvecklas. Det går knappast att vara lärare utan att fundera över hur 

eleverna lär. Således är mitt intresseområde i uppsatsen kort sagt kunskapen i skolan. Med 

andra ord vill jag undersöka idéerna om kunskap inom skoldiskursen.  

 

1.2 En sida av tärningen 

Skoldiskursen påverkas ofrånkomligen av idéerna som finns om kunskap i de omgivande 

diskurserna. Den aktuella skoldiskursen ska därför ses mot bakgrund av de andra och även 

undersökas i ljuset av traditioner dvs. tidigare diskurser som funnits. Jag använder 

begreppet skoldiskurs för att ringa in det specifika fält inom vilket jag vill undersöka 

definitioner av kunskapsbegreppet och kunskapssyner. Jag tänker mig att en undersökning 

av en diskurs kan jämföras med en tärning. Skoldiskursen är verksamheten som äger rum 

inom skolans väggar, allt tal och alla handlingar som finns där. Det är också diskussionen 

om skolan utanför dess väggar dvs. talet om den bland människor i samhället och även den 

debatt om skola och pedagogik som finns i media och i den akademiska världen. 

Skoldiskursen som begrepp sammanfattar kort sagt allt som har med skolan att göra. Det 

finns således flera sidor som är intressanta att undersöka och använda som empiriskt 

material. Exempelvis skulle jag kunna intervjua verksamma lärare och på det viset få en bild 

av vad kunskapsbegreppet är för dem. En annan idé är att göra deltagande observationer i 

klassrummet och undersöka hur begreppet används och förstås när lärare och elever är in 

action.  

     I den här uppsatsen har jag valt att göra en textanalys av publikationer som finns på 

Skolverkets hemsida1. Skolverket bedriver ingen egen forskning, men har som uppgift att 

uppmuntra till ny forskning och sprida ny forskning till allmänheten. Detta genomförs bland 

annat genom att Skolverket på dess hemsida samlar publikationer där forskning 

sammanfattas, sammanställs och kommenteras. Det är inte vilka texter om helst som 

publiceras där och just därför är de intressanta. De visar skoldiskursen ur en slag auktoritär 

vinkel. Dit ska aktörer i skolan, exempelvis lärare, kunna vända sig för att uppdatera sig eller 

inhämta relevant information.   

                                                 
1 www.skolverket.se 
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1.3 Forskningsläge  

Om skolan finns en oändlig mängd forskning. På ämnet kunskapsbegreppet i skolan finns 

forskning om hur verksamma i skolan förhåller sig till kunskap och vilken kunskapssyn som 

finns i skolböcker eller i läroplanerna. Utifrån den litteratur jag gått igenom under arbetet 

med uppsatsen kan jag dra slutsatsen att jag inte är ensam om att vilja undersöka vad det 

innebär att det skett omdaningar i samhället vad gäller hur vi ser på världen och hur vi 

förstår kunskapsbegreppet. Jag är inte heller ensam om att vilja ta reda på vad som pågår 

inom skoldiskursen.  

     Den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA) har sammanställt svenska 

forskningsrapporter om hur lärare förhåller sig till vetenskap och forskningsbaserad 

kunskap. I sammanställningen hänvisas bland annat till pedagogikprofessor Andy 

Hargreaves forskning som visar att lärares kunskap skiljer sig från forskarens på många vis. 

Medan läraren improviserar och jobbar praktiskt är forskaren systematisk och teoretisk. 

Andra skillnader är att läraren är kontextspecifik istället för forskaren som är 

generaliserande. Det konstateras också att lärare bär på ”tyst kunskap” istället för att som 

forskaren sträva efter att formulera sin kunskap explicit genom att konkretisera den i skrift. 2 

I sammanställningen ligger fokus på lärares syn på kunskap som kommit ur forskning, vilket 

självfallet fyller ett viktigt syfte. Dock närmar sig VA-rapporten inte kunskapssyn och 

kunskapsbegreppet på ett sådant vis att den skulle fylla ett djupare syfte än att det öppnar 

upp ögonen för den som intresserat sig för lärares kunskapssyn.  

      En forskare som berör mitt intresseområde är just Andy Hargreaves som har intresserat 

sig för konsekvenserna av utvecklingen från modernitet till postmodernitet. Hargreaves 

beskrivning av skolan i samtiden och kunskapssamhället är aningen dramatisk, men han har 

poänger i sitt resonemang. Vi lever i ett postmodernt samhälle där kontexten är oklar och 

paradoxerna ett faktum.3 Däremot har skolan stannat kvar i moderniteten vilket leder till en 

kamp mellan då och nu. Hargreaves använder begreppet den anakronistiska skolan när han 

argumenterar för att skolan, som den är upplagd idag, är malplacerad i det postmoderna 

kunskapssamhället. Skolan är en modernistisk institution som utmanas av postmoderniteten. 

Han är uppenbart kritisk till att skolan till stor del hållit fast vid ”det traditionella 

skolsystemet med ett ämne, en lärare och en klass”4. Han påpekar att lärarna måste tillämpa 

andra undervisningsformer än vad de själva har varit med om och att de måste släppa på 

                                                 
2 VA-rapport 2004:2 Lärares inställning till vetenskap och forskningsbaserad kunskap  
3 Hargreaves, Andy (1994), s. 101 
4 Hargreaves (2003), s.47 
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”regler och rutiner som hör hemma i fabriker”5. Lärare idag bygger sin kunskapssyn och 

pedagogik på undervisningsmetoder de fick erfara under sin egen skolgång.  

     Första gången Hargreaves framför detta är år 1994 i Läraren i det postmoderna samhället. Nio 

år senare konstaterar han att samma kamp fortsättningsvis äger rum när han skriver 

inledningskapitlet till Läraren i kunskapssamhället. I boken beskriver han det 

kunskapssamhälle som uppstått i det postmoderna samhället. Kunskapssamhället är ett 

lärande samhälle där individer såväl som organisationer ständigt måste förändras och 

utvecklas för att hänga med i konkurrensen om kunskap. Hargreaves använder begreppet 

kunskapsekonomi för att påvisa att samhället vi lever i till stor del handlar om att producera 

kunskapskapital. Med ett stort kunskapskapital klarar sig individer och organisationer i ett 

kunskapssamhälle. Det handlar om att utmana varandras idéer och lösningar.6 Individer 

bildar kollektiv där kunskaper, som i idéer och lösningar, uppstår och konkurrerar med 

varandra i argumentation.    

     Hargreaves poäng är att skolan och lärarna trampar i modernitetens gamla fotspår trots 

att det länge pågått en förändringsprocess i samhället. Om elever ska få den kunskap de 

behöver krävs att kunskapssynen hos dem som arbetar inom eller med skolan och synen på 

lärares professionalism ändras. Han vill se lärarna som kunskapssamhällets katalysatorer som 

fångar upp ny kunskap och förändringar. De ska forma skolorna till lärande organisationer.7  

 

”Att lära i och för kunskapssamhället handlar i stort sett om avancerat kognitivt lärande, en växande 

och föränderlig repertoar över forskningspräglade undervisningsmetoder, professionell fortbildning 

och självövervakning. Det handlar också om lagarbete, lärande partnerskap med föräldrar, utveckling 

och användning av kollektiv intelligens samt utveckling av ett yrke som värderar problemlösning, 

risktagande, professionell tillit, hantering av förändringar och ett engagemang för kontinuerliga 

förbättringar.”8 

 

I VA-rapporten från 2004, som jag nämnde ovan, dyker Cristina Robertson Hörbergs namn 

upp. Hon har undersökt hur lärare tar till sig och utnyttjar ny kunskap. Den nya kunskapen 

hon syftar på är då ”forskning och annan kunskap”.9 Hörbergs fokus ligger på lärares 

kunskapsutnyttjande och hur de använder sig av forskning och kopplar det till praktiken. 

Hon hänvisar till Andy Hargreaves i sin teoridel i samband med att hon skriver att lärare 

                                                 
5 Hargreaves (2003), 47-49 
6 Hargreaves (2003), s.19ff 
7 Hargreaves (2003), s.27ff 
8 Hargreaves (2003) s. 57 
9 Robertson Hörberg, Cristina (1997) s. 1ff  
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inte sällan utpekas som konservativa. Hargreaves och hans forskarkollega Michael Fullan 

förklarar bilden av den motsträviga läraren med att lärare sparkar bakut eftersom de är 

bundna till byråkratisk kontroll.10 Lärare tvingas till förändring från högre ort. Som jag 

förstår Hargreaves och Fullan skulle den anakronistiska skolan inte finnas till om lärarna fick 

utvecklas utifrån sina ambitioner i stället för att ”bli utsatta för utveckling”, som Högberg 

formulerar det.11  

     I den här uppsatsen är Högbergs avhandling intressant eftersom hon precis som jag tagit 

fasta på flera av Hargreaves poänger och för att hon, som jag, vill greppa lärares förhållande 

till kunskap. Därav hamnar vi till viss del i samma böcker och använder samma begrepp. Vi 

vandrar dock på skilda håll när jag viker av på en annan väg inom skoldiskursen.  

     Andy Hargreaves hittar jag också i examensarbetet Lärorummet livsvärld och kunskapens 

maktdiskurs där uppsatsförfattare Peter Johansson menar att Hargreaves upprördhet över att 

skolan är malplacerad inte längre är befogad för skolan i Sverige.  

 

[…]det viktiga är dock att Hargreaves farhågor, som tecknats ovan, inte längre kan sägas vara 

aktuella, åtminstone inte för Sveriges del. Läroplanen för de frivilliga skolformerna har en tydlig 

konstruktivistisk syn på kunskap, varför anklagelser att den skulle begagna förlegad kunskapssyn 

skulle innebära ett olönsamt företag. Vidare har jag för den svenska skolans del svårt att se att den 

historiska kristna traditionen skulle utgöra en käpp i hjulet för integrationen och för vardagen i det 

multikulturella klassrummet. […] Slutligen har vi i Sverige relativt nyligen bevittnat kyrkans uttåg ur 

det offentliga samhällslivet då staten och kyrkan gått skilda vägar. Det är givetvis omöjligt att 

separera dessa anledningar från varandra eftersom de alla utgör delar av en och samma 

samhällsutveckling. Bakom Hargreaves tredje bekymmer, problemet med skolans omvärdering av de 

traditionella undervisningsstrategierna, tycker jag mig heller inte se några negativa trender. Sedan 

införandet av de nya läroplanerna har det i Sverige uppstått en djuplodad diskussion om den så 

kallade ”nya lärarrollen”, där läraren från att ha fungerat som en sorts kunskapsförmedlare istället fått 

mantla rollen som handledare. 12 

 

Johansson menar att skolan i Sverige utvecklas i den riktning som Hargreaves efterlyser. 

Postmodernitetens kunskapssyn finns i vår läroplan i och med att kunskapsbegreppet 

definieras som någonting konstruerat och beroende av sitt sammanhang.  

                                                 
10 Robinsson Högberg, Cristina (1997) s. 36,37 
11 Robinsson Högberg, Cristina (1997) s. 36,37 
12 Johansson, Peter (2004) Lärorummets livsvärld och kunskapens maktdiskurs Examensarbete Högskolan Dalarna  s. 4,5 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka kunskapssyner som är aktuella inom den 

nuvarande skoldiskursen. Detta gör jag genom att analysera fyra av Skolverkets 

publikationer som handlar om kunskap inom skolan.  

      Den överordnade frågeställningen är: Vilken kunskapssyn förmedlas i publikationerna? 

För att finna svar på det är följande frågor särskilt relevanta: Vilken strävan finns i texterna? 

Vill man förändra eller upprätthålla den rådande diskursen? Hur definieras 

kunskapsbegreppet? Råder konsensus angående kunskapssynen i publikationerna? Vilka 

skillnader och likheter finns mellan publikationerna? 

 

1.5 Kunskapens historia – från modernitet till postmodernitet 

1.5.1 Kunskapsbegreppet 

Traditionellt har synen varit att kunskap är det som är sant och allmänt vedertaget. Platon 

menade att sann kunskap uppnås genom förnuft och reflektion.13 Frågan om vad som är sant 

är dock omdiskuterad sedan tusentals år. Många tänkare har kommit till tals och deras 

resonemang om vad som är sant och frågan om vad som är kunskap är ständigt högaktuell. 

Förståelsen av kunskapsbegreppet förändras beroende av tid och rum. Den process som 

skolan, enligt Hargreaves, inte hängt med i, närmare bestämt övergången från modernitet till 

postmodernitet hör samman med kunskapsdiskussionen.  

     För att undersöka kunskapssyner är det relevant att ha klart för sig hur kunskapbegreppet 

kan definieras. I den här delen av uppsatsen ämnar jag belysa hur kunskapssyn och 

definitioner av kunskapsbegreppet har förändrats över tid genom att göra några av de stora 

tänkarnas röster hörda. Syftet är att det ska belysa kunskapsbegreppets komplexitet och att 

det ska fungera som bakgrund till teoridelen, där en definition av kunskapsbegreppet i den 

här uppsatsen definieras.  

     Forskningschef Annika Andræ Thelin konstaterar i förordet till Vad är kunskap?14 att 

kunskap inte är detsamma inom alla områden och att skolan har som en viktig uppgift att 

bidra till olika kunskapers likvärdighet. Det råder således delade meningar om 

kunskapsbegreppet, vilket lett till att det är skillnad på kunskap och kunskap. Och det i sin 

tur leder till att en form av kunskap överordnas den andra. Huruvida vi anser en kunskap 

vara trovärdig eller inte beror på vem som förmedlar den.  

                                                 
13 Stellan Dahlgren & Anders Florén (1996) Fråga det förflutna – introduktion till moderns historieforskning s. 10 
14 Gustavsson, Bernt (2004) Vad är kunskap? - En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap s.11 
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1.5.2 Kampen mellan modernitet och postmodernitet 

Moderniteten kännetecknas av behovet att strukturera samhället och fastställa universala 

teorier så kallade grand theories. Exakt vid vilken tid människan klev in i moderniteten är inte 

solklart, men vid upplysningstiden var snöbollen utan tvekan i rullning och på 1800-talet 

kunde vetenskapsmännen aldrig få nog av att mäta och väga. För genom att mäta och väga 

kunde världen och människan förklaras. August Comtes positivism övertygade om att äkta 

vetenskap bara är det som bygger på empiri som går att se med blotta ögat.15 Uträkningar 

fastställde sådant som mannens fullständighet och kvinnans undermålighet och 

antropologerna kunde bevisa hur afrikaner var fula varelser som bodde i hyddor.      

     Positivismens huvudsträvan är att fullständigt objektivt förklara verkligheten. Möjligtvis 

en god idé, men den som i dag läser en antropologs forskning från 1910 inser att dåtidens 

krav på objektivitet i stället är en falsk objektivitet. Objektivitetskravet har ifrågasatts flitigt 

och gett upphov till andra vetenskapliga metoder och teorier. Edmund Husserl kritiserar i 

exempelvis i Idéer att positivisternas såg objekt som väsensdött. Husserl argumenterar för 

fenomenologin som den bästa metoden för att nå fullständig objektivitet. Han menade att 

forskaren måste inse att ett objekt alltid tillskrivs mening av den som tittar på det. Objektet 

som får en meningen blir ett fenomen.16  

     Thomas Khun är en annan intressant röst i diskussionen. Han doktorerade i fysik när han 

fick upp ögonen för vetenskapens historia, och började då problematisera de allmänt 

vedertagna teorierna som vetenskapen utgick ifrån. Han ifrågasatte år 1962 det traditionella 

arbetssätt som, det han kallar den normala vetenskapen, har tillämpat. Han menade att 

forskning bör gå ut på att finna nya teorier och förklaringar men konstaterar att ”i stället är 

forskningen inom normal vetenskap inriktad på att klargöra de fenomen och teorier som 

paradigmet redan erbjuder”. Han efterlyste nytänkande utveckling och var således kritisk till 

att det fanns en vetenskaplig bas inom varje forskningsområde som var så djupt rotad att det 

blivit ett paradigm utifrån vilken alla senare vetenskapsmän arbetar. I stället för att 

ifrågasätta det gamla användes det som fundament.17 Kunskapen som kommer ur den typen 

av forskning blir således bara en bekräftelse av det vi redan vet. Khun visade, med exempel 

ur naturvetenskapen, på hur viktigt det är att forskning inte stagnerar utan ständigt 

utvecklas genom att problematisera teorierna och det som bevisats. Detta för att 

                                                 
15 Molander, Joakim (2003) s. 114ff 
16 Molander, Joakim (2003) s. 122, 123, 125  
Husserl, Edmund Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi  
17 Khun (1979) De vetenskapliga revolutionernas struktur s. 22, 32 
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forskningsresultaten då kan visa sig vara bara mer eller mindre sanna. Forskarens 

utgångspunkt spelar stor roll för forskningsresultatet.  

     Under 1900-talet klev feministisk teori in i vetenskapen, vilket också bibringat till en ny 

syn på kunskap och hur den skapas genom värderingar och föreställningar. Simone de 

Beavoirs berömda ord år 1949, att man inte föds till kvinna utan att det är någonting man 

blir18, slog upp en dörr till en ny syn på kunskapen som tidigare fastställts om människan. 

Det var ännu ett bevis på att positivismens idé om att vetenskap syftar till att konstatera ren 

fakta skild från värderingar kan vara svår, om inte omöjlig att uppfylla.  

     Husserl, Khuns och de Beauvoir med flera har bidragit till en mer nyanserad syn på den 

kunskap som kommer ur vetenskap. De är betydelsefulla föregångare för postmoderniteten. 

Postmoderna tänkare kritiserar modernitetens grand theories med argumenten att 

verkligheten är för komplex för att allting ska kunna förklaras med en teori. Postmoderna 

grundtankar är att människor med sitt språk konstruerar verkligheten och att den komplexa 

verkligheten måste undersökas ur olika perspektiv. 19 Det går således inte att vara objektiv 

utan i stället ska den som ämnar förklara verkligheten klargöra ur vilket perspektiv denne 

undersökt den. Modernitetens positivism à la Comte har fått konkurrens av 

postmoderniteten, som handlar om att tolka och förstå snarare än att förklara och befästa. 

Modernitetens kunskapssyn skiljer sig således från den postmoderna. David Lyon beskriver 

postmoderniteten som ”en debatt om verkligheten”20, vilket sammanfattar 

postmodernitetens paradoxer på ett träffande sätt. Vidare konstaterar han att forskarens roll 

har förändrats. ”I stället för att bestämt hävda hur förhållandena är, kan de således bara 

erbjuda åsikter.” 21 Detta leder oss så småningom in på temat kunskapen i skolan. Om 

forskaren inte längre kan påstå sig komma med ren faktakunskap är frågan hur läraren ska 

lägga fram kunskaper för eleverna.  

     Det kan konstateras att den postmoderna idén om att sanningen sitter i perspektivet gör 

det svårt att ringa in vad som är ren och skär kunskap bestående av fakta. För läraren som 

köpt det resonemanget, att kunskap och värderingar går hand i hand, innebär det att 

förmedlandet av kunskap och kraven om att hålla isär kunskap och värderingar inte är en 

helt okomplicerad uppgift.  

                                                 
18 De Beauvoir, Simone Det andra könet (2006) s.325 
19 Florén, Anders och Ågren, Henrik (1998) Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt 
Studentlitteratur Lund s. 140, 141 
20 Lyon, David (1994) s 10 
21 Lyon, David (1994) s. 22,23, 10  
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     Vetenskapens historia belyser hur kunskap kan skapas och vikten vid att 

kunskapsbegreppet problematiseras och inte används slarvigt. Efter detta svep genom 

kunskapens historia är det nu dags för en titt på kunskapen i skolan.  

 

1.5.3 Kunskapssynen i skolan 

Diskussionen om vad kunskap är och innebär pågår ständigt. Diskurser upprätthålls, 

omformas och utmanas. Den rådande kunskapssynen påverkar vad som händer med 

kunskapsbegreppet i skoldiskursen. Skolan brukar sägas ligga i ett spänningsfält där en 

maktkamp om vem som ska få definiera olika begrepp pågår. Tomas Englund skriver att en 

maktanalys av skolkunskap kan kontextualiseras genom att undersöka den mot bakgrund av 

sociala gruppers ställning i samhället och också mot politiska åskådningar.22  

 

”Skolkunskapens moraliska dimension är således ständigt närvarande genom att kunskapen i 

socialisations- och kommunikationsprocesser är diskursiv, perspektiverande och argumentativ. 

Samtidigt konstitueras det i dessa processer olika former av mening som ofta är ställda mot varann: 

olika kunskapsperspektiv möts, och ofta är det auktoriteten i en viss mening som fungerar som 

norm”23 

 

Pedagogers olika sätt att se på kunskap och lärande kan sammanfattas under fyra skilda 

synsätt, utbildningsfilosofier. Utifrån det kan lärare delas in i fyra kategorier: 

- Essentialisten är läraren som fokuserar på ämneskunskap och den 

vetenskapliga disciplinen som ligger bakom den. Det ges lite utrymme för 

egen tolkning av kunskapsstoffet.  

- Perennialisten prioriterar kulturarvet i sin undervisning och utgår från 

klassiska verk. Bildning av särskilda kunskaper är skolans primära uppgift.  

- Progressivisten undervisar med elevcentrerade arbetsformer och ser social 

fostran som skolans viktigaste uppgift. Eleverna ses som en ”kunskapare” 

som ska samarbeta och lära tillsammans.   

- Rekonstruktivisten vill skola eleverna till en kritisk medborgare. Genom 

samtal ska eleverna bli varse om att kunskap kan ses ur olika perspektiv 

och på så vis innebära olika saker. 24 

 

                                                 
22 Englund, Tomas (1997) Undervisning som meningserbjudande i Didaktik Michael Uljens (red.)  s.131  
23 Englund, Tomas (1997) s.132 
24 Englund, Tomas (1997) s.133ff 
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Lärare tar sig an kunskapsuppdraget på olika vis. Beroende på hur hon fortsätter meningen 

”kunskap är…”, formulerar hon kunskapssyn genom att fortsätta med: ”och utifrån den 

kunskapsdefinitionen innebär kunskap och lärande för mig att…” 

 

1.6 Teoridel  

1.6.1 Kunskap ur ett sociokulturellt perspektiv 

Uppsatsen har sin teoretiska utgångspunkt i en sociokulturell verklighetsbeskrivning. Teorin 

bygger på en världsuppfattning där kunskap bara kan vara mer eller mindre sann och tolkas 

olika beroende på kontexten dvs. när, hur, var och vem som tolkar. 

     Roger Säljö skriver i Lärande i praktiken att synen på lärande traditionellt har varit att det 

sker vid vissa tidpunkter, då en person medvetet överför kunskap till någon annan som 

medvetet tar emot den och lagrar den, för att sen plocka fram den. Detta bottnar i en 

kvantitativ syn på lärande och handlar inte om att personen ska förstå ett innehåll utan i 

stället om att lagra och memorera ett kunskapsstoff. Traditionellt har också synen på 

kunskap varit att det som benämns som kunskap ska vara sant och allmänt vedertaget.25 

Detta stämmer väl överens med modernitetens kunskapssyn. Den synen har givit upphov till 

de pedagogiska former som använts i skolan. När kunskap ses som någonting fastställt och 

sant kan den hällas in i elever. Elevens uppgift är att lagra och memorera kunskapen. Säljö 

menar att denna syn på hur kunskap kan läras ut har blivit så allmänt vedertagen att den 

blivit osynlig. Vi får svårt att se andra alternativ för kunskapsbildning och lärande. 26 

    Ett sociokulturellt perspektiv utmanar den kvantitativa kunskapssynen, där fakta på ett 

tekniskt sätt kan överföras från en person till en annan. Grundtanken i sociokulturell teori är 

att människor alltid befinner sig i ett lärande sammanhang. Vidare är kunskap per automatik 

kopplat till värderingar och föreställningar i och med att de skapas i interaktion mellan 

människor och därigenom formas genom argumentation.27 När människor möts, möts också 

olika perspektiv som stöter ihop med varandra. Då bildas olika former av kunskap. Roger 

Säljö benämner det som ”kall” och ”varm” kunskap. Den ”kalla” är den neutrala och fasta 

kunskapen, som han menar är en myt. Den ”varma” i sin tur, som ofta blir ”het” kunskap, är 

”resultatet av kamp och engagemang”.28  

                                                 
25 Säljö (2000) s. 27 
26 Säljö (2000) s. 48 
27 Säljö (2000) s.26, 28 
28 Säljö (2000) s. 26 
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     Säljö beskriver i Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv hur människan, när hon 

föds, är en biologisk varelse som till sin natur strävar efter samspel med andra individer. 

 

”Förmågan att tänka och lära handlar i avgörande utsträckning om att behärska sådant som ligger 

bortom människans kropp och hjärna. Som ett samlingsnamn på alla dessa resurser som finns delvis 

hos individen, delvis i social interaktion och delvis i den materiella omvärlden kan man använda 

begreppet kultur.”29 

 

Individen vill bli en del av ett kollektiv, vilket leder till att individer tillsammans blir en del 

av en sociokulturell verklighet. Denna verklighet har skapats i en kulturell evolution som 

styrts av människans förmåga att lära sig av erfarenheter, att kommunicera och utveckla 

kollektiva kunskaper som formar sociala system för samverkan.30 Idén om att människan 

befinner sig i en sociokulturell verklighet där kunskapen är ”het” leder till att den 

konstrueras i ett sammanhang som aldrig är fritt från värderingar och särskilda perspektiv. 

Säljö skriver att människan inte kan undvika att lära och att människan aldrig blir fullärd 

eller färdigutvecklad. Han menar att den intressanta frågan är vilken riktning läroprocessen 

tar. Vad lär man sig? En annan viktig fråga är huruvida processen är negativ eller positiv för 

den som lär sig. I och med att kunskap och värderingar inte går att särskilja kan lärandet 

vara negativt. Vidare är också maktaspekten viktigt inom den sociokulturella teorin. Social 

och kulturell bakgrund spelar roll i lärandet. Säljö menar att det inte, som i piagetansk anda, 

går att söka orsaken till hinder i lärandet enbart hos barnets kognitiva utveckling. 31 

    Den sociokulturella teorin går hand i hand med en postmodern förståelse dvs. att 

kunskapen är kommunikativ och relativ. Kultur, kommunikation och artefakter är 

nyckelbegrepp som Säljö använder för att förklara hur människor kommunicerar och 

utvecklar kulturer. Artefakter, intellektuella och praktiska redskap, skapar hon som ger 

förutsättningar för att kunna överleva trots sina biologiska begränsningar. 32 Ett ytterligare 

begrepp som är viktigt inom teorin är mediering. Det innebär att människans förståelse av 

omvärlden inte är en spegling av den utan att de kulturer och artefakter människan skapat 

medierar, förmedlar, verkligheten. Språket är ett exempel på ett medierande redskap.  

 

                                                 
29 Säljö (2000) s. 29 
30 Säljö (2000) 12ff 
31 Säljö (2000) s. 26, 28, 71, 63, 64 
32 Säljö (2000) s.29ff 
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”Mediering innebär […] att det bildligt uttryckt finns ett slags raster mellan oss och världen utanför; 

ett raster som hjälper oss att konstruera företeelser och varsebli världen enligt specifika kriterier.”33 

 

Den sociokulturella teorin står i motsättning till kognitivismen i och med att kunskap är 

något som finns mellan människor. Den är situerad i den sociala praktiken. Kunskap och 

lärande går inte att tas ur sitt sammanhang. 

 

1.6.2 Teorisammanfattning 

Kunskap konstrueras i interaktionen mellan människor. Olika kunskap produceras och 

reproduceras parallellt. Kunskap möts och utmanas av varandra genom att människor med 

olika perspektiv argumenterar för sin syn på saken. Lärande pågår ständigt och jämt. 

Kunskap kan inte slå sig till ro och fastställas en gång för alla. Den går inte att särskilja från 

värderingar eftersom den alltid utmanas av annan kunskap. 

 

1.7 Metod 

1.7.1 Urval av material 

En sökning på begreppet kunskap i databasen på skolverket.se ger 193 träffar. Många av de 

publikationerna som kom upp i sökningen syftade till att fördjupa kunskapen inom särskilda 

områden i skolan. Dessa valde jag bort och sökte i stället reda på de publikationer som 

behandlar kunskapsbegreppet och kunskapssyn implicit. För att skapa mig en bild av varje 

publikation läste jag sammanfattningar av dem. Bland träffarna valde jag ut fjorton texter, 

som var särskilt intressanta i förhållande till uppsatsens frågeställningar.  

     Uppsatsen ämnar inte vara generaliserbar. Som tidigare påpekats är syftet att få en inblick 

i en del av diskursen om skolan. Uppsatsens metod blir således en kvalitativ textanalys, 

vilket jag går närmare in på under nästa rubrik. Utifrån ambitionen att göra en djupgående 

analys gjordes ytterligare ett urval bland texterna en bit in i arbetet med uppsatsen, då jag 

hade fått en klarare bild av materialets omfattning. Av de fjorton publikationerna valdes fyra 

ut som slutgiltigt analysmaterial. Tillsammans omfattar de 343 sidor. Under rubriken 

Källkritik presenteras publikationerna närmare.  

     

 

 

                                                 
33 Säljö (2000) s 100 
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1.7.2 Diskursanalys 

 

”Kunskaperna finns inte hos objekten eller händelserna i sig, utan i våra beskrivningar och analyser – 

det vill säga i våra diskurser om dem.” 34 

 

Citatet ovan är ur Roger Säljös Lärande i praktiken. Det kopplar uppsatsen teori till 

metoden. Det sociokulturella perspektivet på kunskap och lärande stämmer väl 

överens med den textanalytiska metod som används i uppsatsen, diskursanalysen.  

            Relevant att nämna här är att det finns olika diskursanalystiska angreppssätt. 

Marianne Winther Jörgensens & Louise Phillips presenterar i Diskursanalys som teori och 

metod diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Dessa tre skiljer sig åt så 

tillvida att de har olika syn på diskursens roll i konstituerandet av världen och att de har 

olika analytiskt fokus.35 Jag har dock valt att inte strikt hålla mig till en av dessa utan ser i 

stället de grundidéer som diskursanalysen bottnar i och vissa analysmetoder som kommer 

ur dem, vilka diskuteras av Winther Jörgensens & Phillips, som särskilt funktionella i en 

analys av publikationerna ur ett sociokulturellt perspektiv.   

     Diskursanalysens syfte är att genomskåda de strukturer och de processer som strävar till 

att förändra, utmana och omskapa diskurser. Särskilt de begrepp som har fått så fasta 

definitioner att vi inte längre kan se alternativa förklaringar eller definitioner är intressanta.  

I uppsatsen utgår jag ifrån ett diskursanalytiskt perspektiv som ser på strukturerna som 

någonting föränderligt. De reproduceras och förändras genom att de utmanas av människors 

sociala praktik inom strukturerna. Diskurser skapas och återskapas genom text och 

interaktion mellan människor. Flera diskurser verkar parallellt med varandra och de skapar 

en diskursordning som fungerar interdiskursivt i mötet med varandra. 36 

     I publikationerna är språket i användning och diskurserna levande. Där formuleras 

innebörden av begreppen kunskap, lärande och skolan och uppfattningen om lärar- och 

elevrollen. Texterna är de konkreta diskursiva uttrycken som fungerar som empiriskt material 

i den här uppsatsen. I analysen av publikationerna stiger jag in i en del av skoldiskursen och 

får inblick i vad som pågår där.  

 

 

                                                 
34 Säljö (2000) s. 62,63 
35
 Winther Jörgensens, Marianne och Phillips, Louise (2000) Diskursanalys som teori och metod  s. 12ff  

36 Winther Jörgensens, Marianne och Phillips, Louise (2000) s. 7ff 
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1.7.3 Tillvägagångssätt 

I uppsatsen är det skoldiskursen som står i centrum. Jag har valt ut fem begrepp som är 

relevanta att titta närmare på i en analys av denna. De fem begreppen är: kunskap, lärande, 

skolan, lärare och elev. Omkring dessa kretsar och organiseras diskussionen om kunskap och 

kunskapssyn. De definieras och får innebörder som sedan påverkar hur de används och hur 

verksamheten i skolan formas. Jag har varit ute efter att hitta de delar av texterna där 

författarna själva tar ställning till kunskapsbegreppet och kunskapssyn. I alla 

publikationerna refereras till andra författare och tidigare forskning. Dessa delar har varit av 

sekundärt intresse.  

      I analysdelen har jag dekonstruerat en text i taget och avslutat dekonstruktionen med att 

sammanfatta författarnas resonemang och den strävan som finns i texten genom att utgå 

ifrån de fem begreppen jag fokuserat på i analysen. Dekonstruktionen av texterna har gått till 

så att jag plockat ut de delar som är av intresse för uppsatsens frågeställningar. Särskilt 

intressanta är meningar där författarna förtydligar sitt resonemang och där de argumenterar 

för vad ett särskilt begrepp enligt dem ska innebära. För att ge läsaren möjlighet att göra sin 

egen tolkning citerar jag mycket och binder in citaten med analysen så att det blir en 

sammanhängande text.  

     Publikationerna finns i databasen på skolverket.se. Det faktum att materialet är 

lättillgängligt och möjligt att skapa sig en helhetsbild av det gjorde att jag valde att inte 

använda fotnoter i analystexten.  

 

1.7.3 Källkritik 

Publikationerna behandlar alla kunskapsbegreppet och kunskapssyn. Som tidigare 

konstaterats är publikationerna i Skolverkets databas inte skrivna av vem som helst. Den här 

delen av skoldiskursen formuleras av de som fått befogenheter att göra det.  

     Nedan ges en kort presentation av de fyra utvalada publikationerna.  

 

Att organisera kunskap – om skolans kunskapsuppdrag, i teorin, i praktiken och i framtiden  (2001) 

Presenteras som en idéskrift från seminariegruppen för Läroplaner och organisering av kunskap. 

I förordet skriver Skolverket att texten syftar till att fungera som underlag för diskussion. 

Vidare skriver man att det inte drivs några teser i texten ”förutom möjligtvis en – sättet att 

nationellt utforma kunskapsuppdraget bör omprövas”. Bakom texten står en hel 

seminariegrupp och man poängterar att ingen enskild seminariedeltagare är ansvarig för 
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innehållet. I projektgruppen som skrivit texten ingår Berit Hörnqvist, Ingrid Carlgren, Mats 

Björnsson och Ulf Linnell 

 

I lärandets labyrinter (2000) 

Publikationen är en sammanställning av ett utvecklingsprojekt 1998 i elva gymnasieskolor i 

Sverige som skett i samarbete med Skolverket. I sammanställningen finns två kapitel skrivna 

av Lena Fritzén, filosofie doktor vid Pedagogiska institutionen vid Växjö universitet. 

Skolornas arbete har syftat till att särskilt utveckla områden som helhetstänkande, 

individuella studieplaner och elevinflytande.  

 

Barns samlärande (2000) 

Publikationen är skriven av Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson. I 

förordet skriver Skolverket att texten är en forskningsöversikt och att texten tar sin 

utgångspunkt i den utvecklingspedagogik som Pramling Samuelsson utvecklat. Författarna 

har som specifikt syfte att lyfta frågor om lärarrollen kan förändras så att det väcker elevers 

lust att lära.  

     Publikationen sticker ut så tillvida att den fokuserar på undervisning i förskolan och 

pedagogens roll i förhållande till yngre barns kunskapsutveckling. Författarnas diskussion 

om kunskap och lärande riktar sig dock till skolan i stort. Exempelvis står det i förordet att 

miljöns utformning påverkar barns lärande både i förskola och skola.  

 

Bildning och kunskap (2002) 

Publikationen är ett särtryck ur läroplanskommitténs Skola för bildning från 1992, som på 

uppdrag av regeringen skrevs som bakgrunds- och motivtext till läroplanerna för både den 

obligatoriska och frivilliga skolan. Det är en auktoritativ text för verksamma inom skolan 

eftersom den fördjupar och kommenterar det som står i läroplanen. Särtrycket kom år 2002 

och till det har medlemmar ur kommittén skrivit ytterligare kommentarer på själva 

betänkandet. Eftersom det är tio år mellan betänkandet och särtrycket med kommentarer 

kan vändningar och förändringar i kunskapssynen förväntas, men i analysen visade det sig 

att så inte var fallet. I stället har kommentartexten från 2002 fungerat som tillfälle att styrka 

och ytterligare förklara vissa delar av det som står i grundtexten. Det enda de uttrycker som 

nytt är att inlärningsbegreppet har fått stiga undan för lärandebegreppet. 
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2. Analys 

2.1 Vad pågår i skoldiskursen? 

Uppsatsens frågeställningar är:  

- Vilken kunskapssyn förmedlas i publikationerna?  

- Vilken strävan finns i texterna?  

- Vill man förändra eller upprätthålla den rådande diskursen?  

- Hur definieras kunskapsbegreppet?  

- Råder konsensus angående kunskapssynen i publikationerna? Vilka skillnader och 

likheter finns?  

 

2.2 Publikation 1:  

Att organisera kunskap – om skolans kunskapsuppdrag, i teorin, i praktiken 

och i framtiden   

Publikationen är en sammanställning av diskussioner som ägt rum under en seminarieserie. 

I förordet formuleras en tydlig syn på kunskap när man skriver att den ”utvecklas i ett 

socialt sammanhang som omfattar såväl särskilda perspektiv som värderingar, vilket bidrar 

till möjligheterna att ha en ståndpunkt”, vilket stämmer väl överens med en sociokulturell 

definition av kunskapsbegreppet.       

     Författarna skriver om skolans ”traditionalistiska perspektiv” som bygger på att det finns 

givna kunskaper som eleverna i skolan ska lära sig så mycket som möjligt av. ”Det har 

funnits en tradition av en ideologisk kunskapsdiskussion snarare än en teoretisk/analytisk”. 

En positivistisk och objektivistisk kunskapssyn har fått konsekvenser som de kallar 

”kunskapsnorm” och ”kunskapshierarki”. Vidare har det lett till att läraren är i skolan i 

egenskap av bärare av kunskap och eleverna är där i egenskap av mottagare av kunskap.  

             

[…] kunniga individer i betydelsen individer som övertagit kunskap som redan finns. Skolans projekt 

är att åstadkomma lärande. Detta vill traditionalister åstadkomma genom att exponera eleverna för 

den kunskap som redan finns, med progressivisterna i stället vill frigöra och stödja eleverna 

inneboende lust att lära” 

 

Här beskrivs hur en skoldiskurs påverkat kunskapssyn och pedagogik. Såväl traditionalister 

som progressivister har utvecklat undervisningsformer utifrån tanken om en given kunskap 
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som skolan har till uppgift att förmedla. Begreppen skola och kunskap har inom 

traditionalistisk skoldiskurs fått innebörder som författarna ämnar utmana.  

     Man menar dock att en ny diskurs redan är på gång att utmana den traditionalistiska. Ett 

nytt ”skolkunskapsparadigm” håller på att formas, men att det nya paradigmet har svårt att 

fungera i linje med de nuvarande läroplanerna.  Författarna förtydligar att de med paradigm 

menar ”helheten av tänkandet om och organiseringen av skolsystemet och verksamheten 

där”. Det paradigm som de menar att växer fram är en kunskapssyn som innebär att det 

finns olika sorters kunskap, att elever lär sig olika saker och inte behöver lära sig samma 

saker. Vidare menar man att den nya begreppsdefinitionen innebär att kunskap kan 

bedömas ur olika perspektiv.  

     Författarna målar upp en bild av hur två diskurser (paradigm) finns samtidigt. De menar 

att ingen av diskurserna fungerar särskilt bra med läroplanerna. Författarna framför tre idéer 

som de menar borde problematiseras och diskuteras närmare inom skolan:  

 

a) idén om skolan som kunskapsreproducerande 

b) skollogikens centrering runt det ”rätta svaret”  eller den sanna kunskapen 

c) utbildning som någonting skilt från verkligheten, som i sin tur är ett ställe där man 

”tillämpar” det man lärt sig i utbildning 

   

     I deras perspektiv är kunskap inom skoldiskursen nu fixerat till de tre idéerna ovan. 

Författarna vill vända på idéerna. De är tydliga med att kunskap inte kan ses som något som 

reproduceras och förmedlas i undervisning. Man vill vidga vyerna. Skolan ska ses som en 

plats där kunskap produceras, inte enbart reproduceras. Det ska vara självklart att det finns 

flera sanningar och att kunskap inte är neutral. ”En modern kunskapsvision kan inte utgå 

från en absolutistisk kunskapsuppfattning med rätt och fel”, skriver författarna. Författarna 

vill se en ”kunskapande skola” och föreslår ett ”kognitivt lärlingsskap där eleverna genom 

samvaro och deltagande tillägnar sig och utvecklar olika slags kognitiva färdigheter”. I 

stället för att  ”alla som är ungefär lika okunniga skall göra samma saker och lotsas fram av 

en lärare som eleverna för det mesta inte får se i aktion när det gäller det han försöker lära 

ut”. Genomgående utmanas den traditionella kunskapssynen med ett sociokulturellt  

perspektiv. Rätt och fel byts ut mot perspektiv och värderingar, förmedlingspedagogik byts 

ut mot ett kunskapsproducerande lärlingsskap.  
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     Senare lägger de fram något de kallar för ”tankeexperiment”. Experimentet utmanar 

dagens läroplan där mål, kursplaner och kriterier gäller nationellt. Förslaget är mindre 

nationell styrning. 

 

”[…] där nationell styrning [enbart sker] genom läroplaner och läroplansmål, medan andra kursplaner 

och kriterier blir lokala frågor och därmed också ger tydligare mandat till att organisera 

skolverksamheten tema- eller projektorienterat” 

 

Senare skriver de att en nationell läroplan skulle kunna formulera olika kunskapstraditioner 

i stället för dagens skolämnen som de menar att ”utgör en mosaik utan mönster”.  

Författarna menar att skolämnena, som de är indelade idag, hör ihop med bilden av skolan 

som kunskapsreproducerande. Deras förslag för att snygga till mosaiken är en ny 

indelningsgrund för skolans huvuduppdrag: kommunicera, lösa problem, social och etisk 

kompetens, att förstå sammanhang och yrkeskunnande. På så vis skulle det bli tydligare hur 

kunskap skapas i olika sammanhang.  

   

2.2.1 Vilken strävan finns i Att organisera kunskap? 

Kunskap definieras av författarna som något som skapas i ett socialt sammanhang. Med 

andra ord är synen att den konstrueras diskursivt. Författarna vill komma ifrån den 

traditionella skoldiskursen där kunskapsbegreppet har varit fyllt av en given kunskap som 

ska förmedlas från lärare till elev. Genomgående i texten byts den traditionella synen ut mot 

en sociokulturell kunskapssyn. 

     Utifrån den beskrivna kunskapssynen föreslår författarna ett nytt sätt att differentiera 

lärande på. Lärande har, enligt dem, i den traditionalistiska diskursen handlat om elevernas 

inlärning av given kunskap och har klassificering i form av skolämnen. Kunskap är 

föränderlig och ny skapas. De föreslår en indelning i kunskapstraditioner i stället för de 

traditionella skolämnena. Skolan får med detta en ny innebörd. Författarna vill utmana den 

kunskapsreproducerande skolan med idén om den kunskapsproducerande skolan som ska 

ses som en del av resten av samhället.   

     Lärarens roll har traditionellt inneburit att vara bärare av en given ämneskunskap och att 

förmedla den till eleverna. Denna utmanas indirekt av författarna men de fördjupar sig inte i 

vad deras omformuleringar av innebörden i begreppen skola, kunskap och lärande betyder för 

läraren. Frågan är hur läraren ska fungera i deras skola. Vad är en välutbildad lärare i en 

skolform där den traditionella ämnesindelningen är slopad och i stället är lärandet 
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organiserat kring kunskapstraditioner? Med välvillighet går det att tänka sig att de menar att 

lärarna ska fungera som handledare och organisatörer i stället för kunskapsförmedlare som 

föreläser och avgör elevernas rätt och fel. Men innan vi vänder upp och ner på begreppen, 

måste inte lärarens roll omformuleras lika noggrant som lärande och kunskap? Vad exakt 

innebär lärarprofessionen i den skolform som författarna föreslår? 

      Elevens traditionella roll som mottagare av den givna ämneskunskapen skulle förändras i 

den skola som framträder i Att organisera kunskap men inte heller här framgår vad den nya 

rollen innebär. Eleven är inte bortglömd, men inte heller i blickfånget.  

 

2.3 Publikation 2: 

I Lärandets labyrinter  

Med anledning av Skolverkets utvecklingsprojekt På väg mot en bättre lärande i 

gymnasieskolor presenteras i I lärandets labyrinter korta reportage från skolor runt om i 

Sverige, där aktiv utveckling i olika former ägt rum. Publikationen har ett inlednings- och 

avslutningskapitel där författaren tydligt tar ställning i kunskapsdiskussionen. Mellan 

kapitlena finns reportagen från de olika skolorna som ingått i projektet.  

     Inledningsvis skrivs att syftet med I lärandets labyrinter är att ”underlätta elevers lärande” 

och att ”väcka frågor om kunskap och lärande”. De skriver om den så kallade traditionella 

kunskapssynen som kännetecknas av positivism. Den traditionen har utvecklat en viss typ 

av undervisning och skola men utmanas nu av ett annat kunskapsparadigm. Olika typer av 

kunskap uppstår och ”valet av perspektiv kommer att avgöra vilken kunskap som är mer 

väsentlig än någon annan”. 

 

”I gymnasieskolan står regelstyrning fortfarande mot målstyrning, den universella kunskapen mot 

den situationsbundna, bedömningen av kvantitativ kunskap mot kvalitativt förståelse etc Skolans 

motstridiga karaktär gör sig ständigt påmind.”  

 

Det finns således två paradigm. Dels det som står för regelstyrning, universell och 

kvantitativ kunskap, dels det som innefattar målstyrning, situerad och kvalitativ kunskap. 

Situerad kunskap för tankarna till den definition av kunskap som den sociokulturella teorin 

formulerar. När den gamla och nya kunskapssynen möts uppstår förvirring hos elever, 

lärare och föräldrar, menar författaren, men tillägger att lösningen är att se de två 

perspektiven som komplementära.  
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”För att förstå vissa sammanhang fördjupat måste vi ha vissa faktakunskaper och omvänt, det är först 

när vi förstår ett sammanhang som också faktakunskaperna får en innebörd.” 

 

Vidare konstaterar författaren, till det inledande kapitlet, ”att utveckla ny kunskap sker 

genom att lärare och elever gemensamt formulerar en mängd olika exempel där det aktuella 

begreppet får en innebörd”. Både lärare och elever ska inta en aktiv roll och tillsammans 

definiera begrepp på olika sätt, ur olika perspektiv. En växelverkan mellan de två 

paradigmen ska leda till fördjupad kunskap och till att skolan inte längre uppfattas som 

motstridig. Idén att sammanställa olika innebörder för ett och samma begrepp visar hur två 

till synes motstridiga paradigm kan forma en gemensam diskurs. De ställer en traditionell 

kunskapssyn mot en som grundar sig i en sociokulturell teori. Eller snarare är det kanske så 

att författarnas ihopkopplande av de två paradigmen bildar en sociokulturell skoldiskurs? 

Klart är att de utmanar en inställning om att paradigmen står i motsats till varandra. Deras 

lösning är att föra samman två diskursen och skapa en ny av de båda.  

     I det avslutande kapitlet förs en diskussion utifrån de ”nedslag i verkligheten” som 

presenteras mellan det inledande och det avslutande kapitel. I en skola berättar elever och 

lärare om deras introduktionskurs för förstaårselever som heter Arbetssätt och lärande, i en 

annan skola berättar en lärare om hur han ”snackar matte” med sina elever för att det är 

vägen till svaret som är det viktiga, i en tredje skola presenteras hur de jobbar utifrån 

metoden problembaserat lärande.  

     Författarna ser reportagen som exempel på hur de två kunskapsparadigmen är 

komplementära. I andra skolor där det inte fungerar menar man att problemet är att ”den 

pedagogiska pendeln slår från en ytterlighet till en annan”.  

    Den traditionella positivistiska kunskapssynen, med syftet att sätta igång en 

påverkansprocess som får eleven att gå mot ett specifikt kunskapsmål, bör kompletteras med 

kommunikativt perspektiv på kunskap där elevernas livsvärld blir en viktig del av 

undervisningen. ”Det råder idag relativt stor enighet inom den pedagogiska forskningen om 

kunskapsutvecklingens relationella och kommunikativa karaktär”, konstaterar författaren, 

vilket går i linje med sociokulturell teori även om det inte skrivs rakt ut, och går sedan 

djupare in på detta. Hon vill införa ett kommunikativt perspektiv och presenterar också ett 

system- och livsvärldsperspektiv på lärande som hon bygger utifrån Jürgen Habermas 

samhällsteori. Här presenteras inte den delen av publikationen närmare utan i stället 

fokuseras på hennes slutsatser, som är det mest relevanta för den här analysen.  
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    Hon fördjupar sig i: integration, autencitet, delaktighet, relationen teori och praktik och 

gymnasieskolans systemmässiga krav. Dessa är de främsta idéerna som hon problematiserar för 

att förstärka textens argumentation och idéerna som framförs i den. I samband med att hon 

går djupare in i dessa delar framkommer lösningar på hur de två kunskapsparadigmen rent 

konkret ska kunna kompletteras. Trots att den sociokulturella teorin aldrig presenteras som 

en särskild utgångspunkt finns den implicit mellan raderna. Nedan kommer jag att 

presentera detta genom att ta upp ett begrepp i taget.  

     Genom integration kan helhet skapas och motsättningar motverkas, skriver författaren. 

Det handlar om att integrera ämnen, samhälle och skola, se på begrepp ur olika perspektiv 

och utgå från olika kunskapstraditioner. Idén att integrera ämnen och differentiera 

kunskapstraditioner som presenteras här är ett sätt att organisera kunskap utifrån 

sociokulturell teori.  

     Genom autencitet vill man komma ifrån problem med färdiga lösningar. Med 

problembaserat lärande, ”kommunikativt pedagogiskt handlande” och med utgångspunkt i 

elevernas livsvärld ska både det vardagsnära och det främmande kompliceras och 

problematiseras. För att lyckas med detta måste lärarens traditionellt individualistiska 

planeringsarbete i stället ske genom samtal med lärarkollegier och elever.  

      Genom elevers delaktighet får skolan aktiva elever, menar författaren, men menar att 

denna arbetsform inte är lätt eftersom eleverna väljer föreläsningar framför projektarbete och 

tycker att det är ”’jobbigt´ att vara engagerade”. Men författaren ruckar inte på projektarbetet 

utan poängterar i stället att det ur både ett pedagogiskt och demokratiskt perspektiv är 

viktigt att projektarbetet får större plats än föreläsningarna. Frågan är om hon inte kan se att 

de kan komplettera varandra, att föreläsningar kan ingå som en del inom projektarbeten.  

    Genom att sammanföra praktiskt och teoretisk kunnande ”integreras den formella kunskapen 

i ett verklighetsnära sammanhang”. Författaren problematiserar inställningen att 

problembaserat lärande gör det svårt för lärare att bedöma vad eleverna lärt sig och menar 

att kunskaper som lärarna kan se per automatik betyder att de är de enda kunskaperna 

eleverna har. Hon hänvisar till reportagen, där teori och praktik förts samman. Exempelvis 

en svensklärare som är med eleverna på verkstadsgolvet för att intregrera praktik och teori.  

     ”Ämnesuppdelning, lokaler, bristande resurser, scheman, arbetstidsavtal etc.” presenteras 

som exempel på gymnasieskolans systemmässiga krav som kan göra integration svårt att 

verkställa. Det nuvarande skolsystemet är uppbyggt så att kvantitativ bedömning är lättare 

än kvalitativ. Författaren menar att den skola vi har idag bygger på ett system som är väl 

inrotat hos de flesta. Elever och lärare upplever en trygghet med systemkontrollen. 
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     Integreringstanken i texten finns även på två plan. Det ena är att skippa differentieringen 

av ämnen och i stället jobba i projekt över ämnesgränserna. På ett större plan finns 

integreringsidén i och med att författarna argumenterar för att föra samman två 

kunskapsparadigm som utvecklats i två olika diskurser. 

     Författaren skriver att skolan har ”tagit sin utgångspunkt i ett behavioristiskt 

förhållningssätt till lärande”. Exempel på hur den traditionen utmanas och är i en skola där 

eleverna uppmanas att skriva ”fusklappar”. 

 

”Behovet av fusklappen, med sina enstaka fakta- uppgifter, har vuxit fram i ett system som premierat 

universell och avgränsad kunskap. Att tillverka en ’fusklapp’ blir till en symbolhandling i 

spänningsfältet mellan två kunskapsparadigm, och en provokation mot skolans gängse strukturer.” 

 

Författaren avslutar med några ord om lärarrollen: 

 

”Om man med didaktik istället avser lärarens förmåga att (1) samspela med individens behov, (2) 

samhällets ’mångfald och kontinuerliga förändring’ samt (3) det innehåll som eleven ska nå fördjupad 

förståelse i, kan lärares yrkeskunnande formuleras som didaktiskt omdöme.” 

 

2.3.1 Vilken strävan i finns I lärandets labyrinter?  

Kunskapsbegreppet fylls i texten av både regler och mål, anses vara både universell och 

situerad, kvantitativ och kvalitativ. Genom att se det så sammanför de två 

kunskapsparadigm. Det ena kommer ur en i en positivistisk diskurs och det andra ur 

postmoderna diskurser där den sociala kontexten och människors interaktion spelar stor roll. 

Författarna vill utmana uppfattningen att vi har två paradigm som står mot varandra genom 

att hävda att de går att föra samman.  

     Lärande ska organiseras utifrån de båda paradigmen. Med exempel från skolor utmanas 

skolans traditionella strukturer. De visar hur det är möjligt att ta sig an det komplicerade 

med att se kunskap som situerad och värderingsfylld. Författarnas resonemang kan ses som 

ett exempel på hur en sociokulturell förståelse av kunskap inte behöver göra lärande 

motsägelsefullt och komplicerat. Genom att sammanföra två diskurser används teorin i 

stället som ett sätt att lösa paradoxerna.  

      I publikationen är det tydligt att det system som kännetecknar skolan idag, med 

ämnesdifferentiering, tidsschema och kvantitativ kunskapsmätning, ses som motarbetande.  

Deras strävan mot en skola som kännetecknas av integration och autencitet skulle innebära 
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en omorganisering av den. Konkreta exempel på hur det kan se ut visar reportagen. De vill 

skapa en tydligare skola.  

     Läraren är hela tiden med i författarnas diskussion. Reportagen ger exempel på hur lärare 

har valt att arbeta i praktiken utifrån de definitioner av kunskap och lärande som författarna 

presenterar och skapar den tydliga skolan, som författarna eftersträvar. Lärarens roll är inte 

att fylla eleverna med kunskap utan ska i stället vara en del i lärandet. De ska producera 

kunskap och lära genom att ”snacka matte”. 

     Elevens roll i den skolform som de presenterar blir också omformulerade på ett tydligt 

sätt. Reportagen gör det lättare att förstå hur författarna menar att deras idéer kan bli 

verklighet.  

       

2.4 Publikation 3: 

Barns samlärande  

Texten är en forskningsöversikt som syftar till att visa hur kunskap kommer till genom social 

interaktion mellan människor. I förordet formulerar de en kunskapssyn med ord som 

lärande, samspel, kommunikation och interaktion, vilket klart tyder på att de ser på detta ur ett 

sociokulturellt perspektiv. De påpekar att ”miljöns fysiska utformning och attityden till 

samarbete […] påverkar barns möjligheter att lära av varandra i förskola och skola”. Det 

krävs mer än att bara sammanföra barnen i grupp. En viss inställning och kunskapssyn hos 

pedagogerna är nödvändig. Hur pedagogens kunskapssyn påverkar barns lärande genom 

samspel är det som publikationen syftar till att presentera i forskningsrapporten.  

    När Skolverkets ansvariga introducerat ämnet tar författarna vid med sin 

forskningsöversikt. Inledningsvis presenterar de sitt nya begrepp samlärande, med vilket de 

vill poängtera hur viktigt det är att barnen få lära tillsammans och att lärandemiljön är sådan 

att barnen blir delaktiga. ”Barn söker sig till andra barn, de har roligt tillsammans och lär 

spontant av varandra i många olika situationer”, konstaterar författarna i inledningen och 

skriver en bit nedanför att de vill sprida budskapet om ”vikten av att barn lär av varandra 

samtidigt som de utvecklar sina samarbetsförmågor”. För att försäkra läsaren om poängen 

med samlärande skriver de att individualiseringen har blivit vanlig i undervisningen och att 

det på olika håll uttryckts oro inför att det ska leda till att demokratiska värden urholkas. 

Informationssamhället är ytterligare en orsak till att använda samlärande som metod i 

undervisningen. 
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”Att lära av andra handlar alltså inte bara om att de yngre barnen skall lära av de äldre. Lärande är 

inte enbart förenat med ålder, utan med innehåll och kunskap, där man kan lämna utrymme för den 

som har speciella kunskaper. Det kan också uppstå ett spontant lärande där barn lär och tar efter 

varandra. Ser man lärande i ett större perspektiv blir barns erfarenheter och de olika kompetenser de 

besitter kunskap.” 

 

Begreppen kunskap, lärande och elever (i det här fallet förskolebarn) formuleras i meningar så 

att författarnas kunskapssyn preciseras. Kunskap är förenat med innehållet i lärandet, det är 

speciella kunskaper och det är barns erfarenheter och olika kompetenser. Mellan raderna står 

det att undervisning inte handlar om att överföra given kunskap till barn som ska lagra den. 

Det är lärande och inte inlärning som det handlar om. Kunskapssynen har barnen i fokus. 

Deras individuella kunskaper i form av erfarenheter och kompetenser ska lyftas fram i det 

sociala sammanhanget. Senare i inledningen betonar författarna igen att åldern inte är 

väsentlig i barns samlärande. Det viktiga är att se hur ”erfarenheter och kunskaper bildar en 

helhet” och att barns olikheter är en tillgång och inte ett hinder för deras lärande.  

     Pedagogerna skriver att Vygotkij, Piaget och Dewey har lagt grunden som teorin om 

sociokulturellt lärande bygger på. ”Kunskap ses som en aktivitet eller handling av en grupp 

människor under speciella förhållanden där lärande blir något som involverar hela 

personen”, skriver författarna för att sammanfatta. Författarna vill förmedla ett 

sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande. 

 

”[…] social kompetens utvecklas samtidigt som barn lär och utvecklas, och inte som något fristående. 

Snarare är det kanske så att ett lärande alltid sker i den sociala samvaron människor emellan.”  

 

I samband med detta framförs kritik mot de nuvarande läroplanerna. Författarna menar att 

interaktion ensidigt kopplas till barnens utveckling till demokratiska medborgare. Däremot 

glöms lärande i praktiken bort ”i de ’viktiga’ ämnena där barn förväntas tillägna sig bestämda 

kunskaper arbetar barnen oftast själva och utifrån individuella studieplaner”. 

 

”Det ideala klassrummet ska organiseras som ett gemensamt lärande (eng. a community for learners) 

där mening skapas och transformeras mellan såväl barn som vuxna. […] Lärandet skall ske utifrån ett 

ömsesidigt samspel där läraren är den som organiserar och möjliggör detta. Att utifrån detta synsätt 

reformera utbildningen innebär att den utvecklas till en lärande kultur med lärande lärare.” 
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Ur ett sociokulturellt perspektiv är ingen fullärd och alla kan lära av varandra. I det 

ovanstående citat klargörs att lärare inte finns i skolan för att överföra specifika kunskaper 

utan att de är där i egenskap av organisatörer som ska verkställa ett gemensamt lärande. 

Senare poängterar författarna att läraren ska klargöra för barnen att betydelsefull kunskap 

kommer till också då läraren inte pratar utan även när de själva pratar och samspelar med 

varandra.  

    I sista kapitlet problematiseras samlärandet på nio rader. Det poängteras att ”kamratarbete 

inte alltid fungerar så väl som det beskrivs i många studier”. När lärandet organiseras är det 

viktigt att tänka på risker att roller och attityder leder till utfrysning. Sedan sammanfattar de 

sina ståndpunkter och den forskning om lärande i samspel som de presenterat. I 

publikationens sista stycke skriver författarna i stället med eftertryck: 

 

”Visst måste barn utveckla kunskap och färdigheter av olika slag, bli självständiga och kunna ta 

initiativ, men den stora framtidsfrågan är ändå hur dessa kunskaper och färdigheter skall användas. 

Om vi vill att världen både skall bevaras och utvecklas krävs det att demokratin sätts i främsta 

rummet, något som förutsätter att barn lär och utvecklas tillsammans. Även det framtida IT-samhället 

kommer att kräva att information värderas och kritiskt granskas, något som man lär sig i interaktion 

och kommunikation med andra. Samlärande bör därför bli centralt i all pedagogisk verksamhet.” 

 

Det finns ”kunskap och färdigheter av olika slag” konstaterar man nästan lite trött, som om 

man hört det till lust och leda. Författarna vill komma vidare i kunskapsdebatten, bort från 

vad kunskap är, och i stället diskutera hur kunskapen ska användas. De tar till stora trumman 

i raden om att demokratin måste prioriteras högst av allt ”om vi vill att världen ska bevaras”.  

Det finns en en frustration över att läroplanerna som de är formade idag inte har tagit till sig 

det sociokulturella perspektivet på det sätt de anser vara nödvändigt, att kunskap kommer 

till genom ”interaktion och kommunikation med andra”. Genom att införa 

samlärandebegreppet vill de tydliggöra sin ståndpunkt och kunskapssyn. 

 

2.4.1 Vilken strävan finns i Barns samlärande? 

Kunskap finns i olika former. Författarnas kunskapssyn är sociokulturell. De upprepar ofta att 

kunskap skapas och utvecklas socialt. De fördjupar sig dock inte i begreppet, vilket gör 

resonemanget oklart i vissa fall. De skriver att barnens erfarenheter och kompetenser är 

kunskap och lite senare att erfarenheter och kunskaper ska ses som en helhet. Är 

erfarenheter kort och gott kunskap? Eller är erfarenhet enbart kopplat till kunskap? Och 
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vilken är den ”bestämda kunskapen” som ingår i det de omnämner som ”viktiga” ämnen? 

Är det troligt att kunskap i alla former utvecklas genom samlärande?  

     Lärande är begreppet som författarna fokuserat på. De ifrågasätter lärandet som det 

organiseras idag främst genom att argumentera mot idén om att kunskapsnivå är beroende 

av ålder. Med begreppet samlärande vill de sammanfatta den sociokulturella teorin om 

effekten av lärande i samspel med andra. Och då hänger det inte i första hand på ålder 

menar man utan på att pedagogerna formar en miljö där barnen blir delaktiga.  

     Hur skolan, i detta fall förskolan, ska organiseras i stort utvecklar inte författarna. De 

poängterar miljöns betydelse men preciserar inte hur den konkret bör vara formad för att 

samlärande ska fungera. Inledningsvis skrev de att samlärande sker automatiskt för att barn 

förs samman i grupp. Med vad är det som konkret krävs för samlärande?  

     Lärarens roll och kunskapssyn omskrivs som väsentligt för samlärande. Inledningsvis lyfte 

författarna frågan om hur pedagogens kunskapssyn påverkar barns möjlighet att samarbeta. 

Men i stället för att lyfta fram olika sätt att se på kunskap argumenteras det enbart för en 

kunskapssyn. Den som de presenterar, den som ska leda till samlärande. De börjar således 

med att utlova ett fokus på den enskilda pedagogen men missar sedan att problematisera 

hur läraren ska agera i en skolmiljö där förutsättningarna för att verkställa samlärande är få. 

Konkreta idéer som att upplösa åldersindelningen är inte alldeles enkel för läraren att ändra 

på. Men räcker det för att samlärande ska verkställas? Frågan som lyftes i inledning är 

relevant, men de ger inget svar som hjälper läraren. Snarare riktar sig texten till regeringen 

och utbildningsdepartementet när de är i farten med att formulera nya läroplaner.  

    Lika slarvigt hanterar de maktfrågan. De betonar att demokratin ska ”sättas i första 

rummet” men lämnar diskussionen kring den sociala praktikens risker, som strukturellt 

förtryck och exkludering på individnivå, efter nio rader. Är det inte så att lärarens förståelse 

av begrepp som demokrati, rättvisa och alla människors lika värde lägger grunden för den 

kunskapssyn denne utvecklar och arbetar efter? När de inte tar sig an den diskussionen 

närmare fattas ännu en viktig länk i kedjan. De konstaterar att lärarens kunskapssyn 

påverkar barns lärande, men glömmer länken som handlar om vad som påverkar lärares 

kunskapssyn. Kanske har de förtrollats av sin egen argumentation och ser inte längre 

bristerna i den. Det sista stycket i texten, som citerades avslutningsvis i dekonstruktionen av 

texten, tyder på det.  

     Synen på eleven/barnet är att denne är en aktiv individ. De skapar sin egen kultur, lär 

andra och av varandra i samspel. Det vill författarna ta fasta på genom att göra dem 

delaktiga i lärandet. De ska samlära med pedagoger och andra barn.  
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2.5 Publikation 4: 

Bildning och kunskap  

Publikationen är en omfattande genomgång av kunskapsbegreppet och synen på lärande. 

Det finns några budskap som bildar den röda tråden genom texten. De poängterar vikten vid 

att ha ett historiskt perspektiv på hur kunskapssynen inom olika skolämnen har förändrats 

genom tiderna och hur forskning om inlärning säger någonting annat idag än tidigare. För 

att förstå samtiden behövs ett historiskt perspektiv och en professionell lärarverksamhet 

kräver att kontinuerliga diskussioner om kunskap och lärande finns, hävdar kommittén. 

Betänkandet är meningen att vara en text utifrån vilken verksamma i skolan kan diskutera 

dessa frågor. 

     Kapitel ett kan ses som ett av kommitténs konkreta exempel på hur ett begrepp kan ses ur 

ett historiskt perspektiv. De konstaterar att betydelsen av bildningsbegreppet har förändrats. 

Bildning handlar om lärandeprocessen utan att det exakta målet för vad som ska läras är 

klarlagt, menar de. Det är aktiviteten och tillägnandet som är i fokus. ”Människan bildar sig 

och äger bildning, erfar och äger erfarenhet, kunskapar och äger kunskap”, fortsätter de och 

menar att modern pedagogik lägger tonvikten vid substantiven i stället för vid aktiviteten. 

Med bildningsbegreppets försvinnande har processens betydelse för lärandet glömts bort. I 

kapitel två skriver de att skolan har särskilda kunskaper att förmedla, som eleverna inte får 

annars. Således tar de inte avstånd från förmedlingspedagogiken, men för fram att den ska 

kompletteras med kunskapande. Då ”är det arbetet som är målet, förmågan att formulera och 

utveckla problem och komma fram till slutsatser”. Ordvalet kunskapande kan ses som 

kommitténs försök att återinföra bildningstanken dvs. att lärandeprocessen är i fokus i stället 

för resultatet av den.  

     De ställer sig frågande till om planerade mål kan uppnås om man inte funderar över 

begreppen och verksamheten som ska leda till målen. Särskilt eftersom frågan om hur 

kunskap ska organiseras ska lösas på lokal nivå finns orsak för lärare att ”ta egen ställning 

till bildningsfrågan”, skriver kommittén.  

 

”Kunskapens former och vad som räknas som kunskap varierar mellan olika områden och över tid. 

[…] Skolan verkar på så sätt inte i en stabil situation.” 

 

Kommitténs poäng är att det ständigt pågår en förändringsprocess i samhället som gör att 

ingenting kan tas för givet och att diskussioner om kunskap och lärande alltid är av 
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betydelse. I kapitlet Kunskap och lärande skriver de att de vill vidga kunskapsbegreppet så att 

dess mångfald framkommer, för att förhindra en ensidig kunskapssyn. Kunskap finns i olika 

former och fyller olika funktion.  

      De skriver att den empiristiska kunskapssynen, att kunskap speglar verkligheten, är 

problematisk. ”Kunskap är […] inte sann eller osann, utan något som kan argumenteras för 

och prövas”, skriver kommittén. De presenterar inte sin teoretiska utgångspunkt mer än att 

de skriver att de närmar sig kunskap och lärande utifrån den senaste forskningen, men det är 

tydligt att de tagit del av den sociokulturella teorin.  

 

”Individen lär sig inte genom att ”ta in” utan genom att interagera med en omgivning. Denna är inte 

kunskapsmässigt neutral. Individens erfarenheter bestämmer vilken förståelse som är möjlig och 

därmed lärandet. Kommunikativa och praktiska erfarenheter kan inte skiljas från individens kognitiva 

utveckling. Elevens kunskapsutveckling påverkas av det sociala sammanhang skolan utgör och de 

erfarenheter eleverna kan göra där” 

 

Ord som interagering, kommunikativa och praktiska erfarenheter och det sociala 

sammanhanget formulerar tillsammans en kunskapssyn som bygger på att kunskap 

utvecklas och finns i relationen mellan människor. Det är en sociokulturell syn som 

förmedlas. De påpekar också att skolans miljö inte är kunskapsmässigt neutral. Skolan som 

en icke-neutral miljö återkommer de till flertalet gånger i publikationen liksom de också 

återkommer till den tysta kunskapens betydelse. De använder isberget som metafor för att 

tydliggöra hur bara en del kunskap är synlig, medan andra hamnar under vattenytan. Den 

kommer man åt genom att använda sina kunskaper i praktiken.  

 

”Kunskaper är inte oberoende av tid och sammanhang. Man kan säga att kunskaper finns i olika 

situationer, i mänsklig praxis och i kroppen.”  

 

Detta skriver de i samband med att de konstaterar att kunskap inte bara är kognitiv utan att 

den också skapas genom att få ”tillägna sig verksamhetens språk”. Även praktiska 

erfarenhet är en del i lärandet. Här är det klart och tydligt formuleringen lärande i praktiken 

som skymtar mellan raderna. Med andra ord är det även här ett sociokulturellt perspektiv på 

kunskap och lärande som framförs.  

     Piagets utvecklingsteori har gett individens inre kognitiva processer en överdrivet stor 

plats inom pedagogiken, påpekar kommittén. Hans universalteori för hur människan 

utvecklas kognitivt har lett till att begreppen utveckling och inlärning ansetts vara beroende 
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av varandra. En viss inlärning är möjlig först när individen kognitivt nått en viss 

utvecklingsnivå. Kommittén skriver att ett sådant synsätt bortser från att individen påverkas 

av det sociala sammanhanget och kulturen som hon befinner sig i. De skriver att senare 

forskning bytt ut begreppsparet utveckling-inlärning mot erfarenhet-lärande. Detta har dock 

ännu inte synts i den pedagogiska debatten, menar de och de rekommenderar att en 

diskussion om detta bör ta sin början i förhållandet utveckling-inlärning och sen vidare över 

till erfarenhet-lärande.  

     Kommitténs diskussion kring kunskapsbegreppet är omfattande. Kort sagt utgår de ifrån 

tre aspekter på kunskap och presenterar fyra kunskapsformer. Som tidigare nämnts vill de 

bredda förståelsen av begreppet och fylla det med mångfald. De tre aspekterna är den 

konstruktiva, den kontextuella och den funktionella. Kunskap är konstruerat av människan för 

att förklara den. Den kan således inte ses som en avbildning av verkligheten. Vidare är 

kunskapen kontextuell, vilket betyder att den är beroende av sammanhanget. Här tillägger 

kommittén att sammanhanget ”utgör den (tysta) grund mot vilken kunskapen blir 

begriplig”. Till sist är den funktionell, den kan vara ett redskap. Utifrån dessa tre aspekter tar 

de sin utgångspunkt och presenterar sen fyra former av kunskap.  Dessa är fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Dessa fyra former ska inte ses som hierarkiska, skriver de, utan som 

att de fungerar i samband med varandra. För att få förståelse behövs ofta fakta, men inte 

alltid påpekar de. Färdighet är den praktiska kunskapen och förtrogenhet den dolda 

kunskapen. Den som ”ofta är förenad med sinnliga upplevelser” och gör att vi känner och 

vet hur vi ska gå tillväga.  

 

”Alla fyra kunskapsformer finns inom alla kunskapsområden, men betoningen av de olika formerna 

kan se olika ut inom olika områden och mellan olika personer.” 

 

Det är tydligt att kommittén vill framföra tanken om att allting beror på sitt sammanhang. 

Det bottnar i en idé om en situerad kunskap, vilket återigen klargör att diskussionen vilar på 

en sociokulturell förståelse även om den aldrig uttalas bokstavligen i texten. Men i 

litteraturlistan i slutet av kapitlet Kunskap och lärande finns bland annat två artiklar av Roger 

Säljös och även James Wertsch, en professor som varit central i utvecklandet av den 

sociokulturella teorin.  

     Kommittén skriver att organiseringen av kunskap sköts på lokal nivå, men de tar tydlig 

ställning i frågan. De har tidigare betonat att skolan har en särskild uppgift, att förmedla 

kunskap som elever inte skulle få utanför skolan. De har också påpekat att elevens 
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erfarenheter är viktiga att beakta i undervisningen eftersom de är en förutsättning för att 

lära. Men de skriver att ”dessa [erfarenheter] måste emellertid sättas i relation till de olika 

kunskapsområden som skolan erbjuder”. Här värnar kommittén om skolans 

kunskapsområden. Vidare skriver de dock att ”för att grundlägga en lust att lära och ta 

tillvara barnens nyfikenhet, kan kunskaperna istället organiseras med utgångspunkt i 

barnens frågor”, men att det i de senare skolåren ”kan en organisering av innehållet i termer 

av ämnen vara rimlig”. De skriver att kopplingen till skolans kunskapsområden ”måste 

emellertid” finnas och sen att det ”kan vara rimligt” att hålla sig till de områden som finns. 

Kommittén tar ställning i den ständigt pågående debatten om hur kunskap ska organiseras.  

Deras rekommendation är att segregera olika kunskap i olika ämnen enligt den mallen som 

finns i skolan.  

      Nu torde kommitténs syn på kunskap och lärande vara tydligt och vi kan rikta blicken 

mot eleven och läraren i denna ”ostabila” skola. En av deras stora poänger är att verksamma i 

skolan bör öppna ögonen för begreppsparet erfarenhet-lärande. Elever behöver erfarenheter 

för att lära och inte bara vara kognitivt redo för det. I publikationen blir det tydligt hur 

begreppet inlärning fått stiga undan för begreppet lärande i den pedagogiska diskussionen. 

Kommittén har tydliggjort att senare forskning visar att det inte finns någon universal 

kognitiv utveckling som vi kan räkna med att alla ska följa. Elevernas olika erfarenheter och 

det sociala sammanhanget är av betydelse för hur lärandet går.  

 

”Det faktum att eleverna kommer till skolan med olika socialt och kulturellt bestämda erfarenheter 

har betydelse för hur de kan hantera skolan som social miljö.” 

 

Kontentan är att elever är olika. De har olika erfarenheter, olika intressen och olika 

utgångspunkt. I det tredje kapitel Skolan och omvärldsförändringarna skriver kommittén att 

elevernas erfarenheter och kunskaper ska tas på allvar i skolan och i samband med detta 

kommer de också in på läraren. De skriver att läraren traditionellt haft en ”expertroll” och att 

elevernas kultur, som de hänger sig åt utanför skolan, ansetts mindre värd och svår att föra 

samman med skolans kunskapsområden. Vidare skriver de att det varit svårt för lärare att 

”inta rollen som handledare och katalysator” och fortsätter med att resonera kring faran med 

att undvika ”elevernas medievärld, deras kunskap och medieintresse” eftersom de påverkar 

deras värderingar och världsuppfattning. I skolan ska de få möjlighet att få mer kunskap om 

massmedia, att analysera dem och lära sig att använda dem.  
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      Det nya samhället kräver en ny elevroll. Det är ytterligare en poäng kommittén gör i 

samband med att de skriver om den nya medborgarrollen. De konstaterar att kraven på 

individens inflytande har lett till decentralisering inom flera samhällsinstitutioner och 

organisationer. Skolan ska uppfostra eleverna till att behärska sina medborgerliga uppgifter 

och möjligheter. Elever som inte har lätt att ta plats och uttala sina åsikter ska uppmuntras 

att ta till ton. Alla elever ska ta ansvar för sitt lärande genom att få vara med och utvärdera 

och planera sitt arbete. 

     Kommittén presenterar en omfattande beskrivning av samhället och de pågående 

förändringarna närmare, men i vissa fall kommer de med dubbla budskap. I andra kapitlet 

skriver de att skolan har överlastats med uppdrag och att det varit lätt att fylla på utan att 

rensa bland dem och göra plats för det nya. I nästa kapitel hävdar de att skolans uppdrag att 

ge kunskap om massmedia inte får ersätta andra uppdrag. ”Den ena uppgiften får inte ses i 

motsats till den andra”, skriver de och gör en viktig poäng men ordspråket att någonting är 

lättare sagt än gjort kommer väl till pass här. Det gör det även i frågan om hur den enskilde 

läraren ska agera i den ”ostabila” skolan. Kommittén håller sig till att formulera skolans roll 

och uppgifter i förändringarna. De skriver att lärarna ska föra diskussioner kontinuerligt. 

Med detta lämnar de lärarens uppdrag. 

 

2.5.1 Vilken strävan finns i Bildning och kunskap? 

Kommittén vill bredda definitionen av kunskapsbegreppet och motverka ensidiga 

kunskapssyner. Deras strävan är att kunskap inte ska ses som en spegling av en verklighet 

utan att det är ett sätt att förstå den. 

    Lärande vill de ska ses som tätt sammankopplade med erfarenheter och att mindre fokus 

läggs på elevens kognitiva utveckling. Elever ska ges erfarenheter som leder till lärande. De 

vill hålla fast vid att lärande handlar om att förmedla särskilda kunskaper, men vill också 

sträva mot att processen och det de kallar kunskapande ska få större plats i undervisningen. 

De ägnar ett helt kapitel åt bildningsbegreppet. Diskussionen kring begreppet blir en 

argumentation för lärandeprocessen och de aktiviteter som ska leda till lärandemålen.  

     I skolan ska eleverna få kunskaper som de inte får på andra ställen. I skolan ska de få 

erfarenheter, eftersom det är en förutsättning för lärandet. De skriver om hur skolan finns i 

en ostabil situation och kommer i det tredje kapitlet närmare in på skolans roll i samhället. 

Diskussioner om kunskap och lärande framkommer som a och o för att skolans ska fungera.    

     Läraren vill de att ska gå från att ha en expertroll till att se sig som en katalysator och 

handledare. Hur lärare ska jobba lämnas till dem själva att komma fram till. Kommittén 
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skriver att den diskussionen ska föras på lokal nivå. Syftet med betänkandet är att det ska 

fungera som underlag i sådana diskussioner. De kommer inte närmare in på lärarrollen. I 

deras beskrivning av skolans uppgifter och vad eleverna ska lära sig finns läraren självfallet 

mellan raderna, men några handfasta tips får läraren inte.   

     Elever är olika. Så kan kommitténs resonemang sammanfattas i en mening. De är på olika 

nivåer, har olika erfarenheter, har olika intressen. De ska tas på allvar och de ska ha 

inflytande. De vill ge elevrollen en ny innebörd som innebär ansvar och frihet i form av att 

de ska kunna påverka arbetet i skolan och kunna ta ansvar för sin inlärning. 

2.6 Sammanfattande diskussion  

2.6.1 Diskurser som krockar eller möts? 

Det finns en klar strävan att förändra och fixera begreppen skola, kunskap och lärande. I 

publikationerna konstateras att det finns en traditionell skoldiskurs. I Att organisera kunskap 

skriver författarna att skolans traditionella kunskapssyn utmanas av en ny diskurs, i I 

lärandets labyrinter skriver man att två diskurser råder samtidigt och att de ses som 

motstridiga, i Barns samlärande beskrivs också en traditionell kunskapssyn precis som 

resonemanget i Bildning och kunskap ställer tidigare forskning som påverkat den traditionella 

diskursen i ljuset av den senare forskningen. Så långt är författarna som skrivit texterna 

överens, att den traditionella skoldiskursen utmanas av nya diskurser, men sen råder till viss 

del olika åsikter om vad situationen innebär och hur den ska lösas. Krockar den traditionella 

diskursen med den nya förståelsen av kunskap och lärande? Nej, menar författarna till I 

lärandets labyrinter, de kan sammanföras. I stället för att se dem som motstridiga ska de ses 

som komplementära. Frågan är om detta inte är lättare att påstå än att leva upp till. Och kan 

förvirringen kring mötet mellan två paradigm faktiskt lösas genom lärare inte väljer det ena 

eller det andra utan i stället sammanföra dem? Författarna till Bildning och kunskap svarar 

troligtvis jakande på den frågan. De menar att traditionell förmedlingspedagogiken är 

nödvändig, men i och med kunskapens olika aspekter och former krävs att den kompletteras 

med en kunskapande undervisning där bildning får stå i centrum i stället för förutbestämda 

kunskapsmål.   

     I Barns samlärande går diskussionen annorlunda. Författarna tycks inte se den gamla och 

den nya kunskapssynen som sammanförbara. I Barns samlärande argumenterar de rakt 

igenom för att kunskap i alla former är möjliga att utveckla i interaktion och samverkan. I 

deras text finns en frustration över att traditionella undervisningsformer dvs. 

förmedlingspedagogiken fortfarande är aktuell för läroplanskommittén. De skriver att det 
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enligt läroplanen finns mer viktig kunskap som måste förmedlas i vanlig ordning. I 

läsningen av Bildning och kunskap kommer kommittén själv till tals och visst är de måna om 

att poängtera skolans roll som förmedlare av särskilda kunskaper och att dessa gör bäst i att 

hållas inom de traditionella ämnesområdena.  

     I Att organisera kunskap framförs inte heller idén om att två diskurser ska sammanstråla 

och bilda en ny. Författarna vänder på de idéerna som de menar hör till skolans traditioner: 

att skolan ska reproducera kunskap, att det finns sann kunskap och att se skolan som en 

plats skild från resten av samhället. De menar att dessa idéer inte går att applicera på den 

nuvarande läroplanen. Precis som författarna i Barns samlärande framför de kritik på 

läroplanen som den är formulerad i nuläget. De presenterar ett nytt sätt att organisera 

kunskap som frångår den traditionella ämnesindelning och i stället utgår från 

kunskapstraditioner.  

 

2.6.2 Samma teori – ett gott tecken? 

Bildning och kunskap är den text där läroplanernas kunskapssyn kommenteras och förklaras, 

vilket gör den speciell i sammanhanget. Det kan förväntas av en läroplanskommitté att de 

formulerar en skottsäker text som öppnar upp frågor och tolkningsmöjligheter. Men 

kunskapssynen de formulerar presenteras ändå med raka rör, och med få fega förslag som 

varken säger bu eller bä. De skriver rakt ut att en förståelse av kunskap som en avspeglig av 

verkligheten är en förlegad syn. Kunskap är konstruktivt, kontextuellt och funktionellt. Raka 

besked med andra ord. Och de skriver att kunskap måste ses som begrepp med flera sidor. 

Det är inte bara fakta det handlar om utan lika viktigt är den tysta och dolda kunskapen.  

     Så som kunskap definieras av läroplanskommittén, dess tre aspekter och fyra former, står 

den inte i bjärt kontrast till någon av de andra publikationernas definitioner. Samtliga 

författare är överens om att kunskap inte kan sammanfattas som det som är sant och som de 

flesta är överens om. Kunskap är mer än så. Och när författarna sedan i varsin text 

presenterar sina idéer är det ingen fråga om var de hämtat dem ifrån. Den sociokulturella 

teorin är påtaglig i alla fyra texterna. Begrepp som social praktik, interaktion, 

kommunikation, kontext, perspektiv, situerad kunskap och erfarenhet används av alla 

författare i formulerandet av kunskapssyn. När de fyller skoldiskursens viktigaste begrepp 

skiljer sig således inte beskrivningarna markant åt. Intressant att fundera över är vad detta 

kan innebära. Vad får det för konsekvenser om en teori för hur kunskap och lärande ska 

förstås inom skolan får genomslag i hela skoldiskursen? Är det av godo för skolan att vara 

överens om hur kunskapsbegreppet ska definieras? Den sociokulturella teorin handlar om 
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vikten vid att se till kontexten och att människan inte kan bli fullärd. Av den orsaken kan just 

den teorin anses vara den mest rätta för postmodernitetens skola. Den är inte vilket 

perspektiv som helst, men betyder det att den ser alla aspekter av kunskap och lärande?  

 

2.6.3 Producerande - inte reproducerande 

Konsensus kan påstås råda om hur kunskapsbegreppet ska definieras och förstås. I och med 

det är kunskapssynen som förmedlas i grund och botten densamma. Den sociokulturella 

teorin genomsyrar, som konstaterats, publikationerna. En konsekvens av det är att i alla 

texterna betonas att skolan inte längre ska fungera som kunskapsreproducerande utan som 

en producent av kunskap. I linje med sociokulturell kunskapssyn, att vi aldrig har lärt oss 

allt, ska lärare vara lärande och eleverna ska inse att de utvecklar ny kunskap och inte bara 

ska lagra fakta. Man är överens om att arbetsprocessen och lärandet som sker under den 

måste få större betydelse.   

 

2.6.4 Bortglömda roller 

Fem begrepp står i fokus i analysen. I publikationerna är det tydligt hur författarna vill 

omformulera kunskap, lärande och skola. Däremot är det inte alltid klart hur de menar att 

läraren ska agera professionellt i den skola som presenteras i publikationerna. I I lärandets 

labyrinter kommer några skolors praktiska arbete fram, vilket ger klara exempel på hur lärare 

och elever kan jobba i den skola de presenterar, därmed bli lärarrollen klarare där. Men i de 

tre övriga publikationerna saknas en närmare beskrivning av lärarrollen. I Barns samlärande 

utlovas fokus på pedagogen men det tappas någonstans på vägen och i Att organisera kunskap 

skymtar läraren fram men det blir aldrig klarlagt vad lärarens profession innebär. I Bildning 

och kunskap presenteras poänger som att läraren numera ska se sig som en handledare och 

katalysator, men vidare diskussioner om hur det ska gå till finns inte. Det hänvisas till den 

lokala skolan. Där ska de praktiska besluten tas om hur lärare ska agera och hur kunskap ska 

organiseras. Men faktum är alla fyra publikationer fördjupar sig i frågan om organiserandet 

av kunskap. Den diskussionen tycks författarna inte kunna låta bli att ge sig in i. Det ser ut 

att vara decentraliseringens baksida, att det finns möjlighet för experterna på högre ort att 

slippa ta sig an de praktiska frågorna. Men kanske är det just frågorna som inte är alldeles 

lätta för verksamma i skolan att lösa, som det är mest intressant att höra deras mer 

djuplodade diskussioner om. Även om det inte är upp till dem att bestämma skadar det inte 

att ta del av deras goda idéer och lösningar. Vilka sätt finns för lärare att komma underfund 
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med hur varje enskild elev lär och utvecklar begreppsförståelse? Hur agerar läraren som 

katalysator i elevernas kollektiva kunskapande?  

     Vad gäller eleven är författarna i de fyra texterna överens om att de tillsammans bildar en 

mångfald av erfarenheter och bakgrunder som påverkar skola och lärande. I Bildning och 

kunskap betonas att det ska tas hänsyn till elevernas erfarenhet i lärandet och inte bara till 

deras kognitiva förutsättning för inlärning. I Barns samlärande står elevernas samverkan i 

lärandeprocessen i centrum, vilket också kommer upp i de andra texterna. Elevernas 

möjligheter att påverka är ett annat återkommande tema. Och idén om en 

kunskapsproducerande skola bottnar i en elevsyn om att de inte ska ses som tomma burkar 

som lärare ska fylla med kunskap utan att de ska vara aktiva i sitt lärande och i och med det 

utveckla ny kunskap. Elevrollen tar en synlig form, men är den tydlig? Hur ska eleven rent 

konkret agera i klassrummet när erfarenhet och bakgrund ska var en del i undervisningen? 

Frågan om lärarens roll blir åter relevant i det här fallet. Hur ska läraren handleda eleverna 

för att de ska få inflytande, ta ansvar för sitt lärande, plocka fram sina erfarenheter och 

kunskaper? Hur ska lärare och elev fungera tillsammans i den sociokulturella praktiken?  
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3. Avslutning 

3.1 Slutsatser 

Analysen visar att det i skoldiskursen finns ett behov av att diskutera och omformulera 

definitionerna av viktiga begrepp som kunskap, lärande och skola. Man skriver om två 

kunskapsparadigm som finns parallellt och om en ny diskurs som påverkar den traditionella 

skoldiskursen. Denna traditionella diskurs kännetecknas av ett ensidigt kunskapsbegrepp 

som innebär att det finns sann kunskap, att det finns ett kunskapspaket som lärarna har till 

uppdrag att överföra till eleverna, som har till uppgift att lagra. Den nya diskursen kommer 

dock med en annan definition av kunskapsbegreppet. Det finns flera sorter av den, det finns 

olika aspekter av den. Den är inte en avspeglig av verkligheten utan konstrueras av 

människan för att skapa struktur i tillvaron. Kunskapen kan utifrån det inte handla om att 

överföra och lagra. Den kunskapssyn som förmedlas i publikationerna är sociokulturell. 

      Hur mötet mellan de två kunskapsparadigmen ska hanteras inom skoldiskursen råder 

det delade meningar om. Antingen ses de som ett möte som kan leda till ett gott samarbete. 

Eller så argumenteras för den nya innebörden av kunskapsbegreppet. Glasklart är dock att 

det sociokulturella perspektivet på kunskap och lärande anses vara relevant för läraren att 

utgå ifrån. Kunskap är ett för brett begrepp för att förstås som det traditionellt förståtts. 

Skolan ska vara en lärande miljö för alla som vistas inom dess väggar. Ingen är någonsin 

fullärd.  

     Publikationerna består alla av gedigna presentationer av kunskapssyn, lärande och hur 

kunskap ska förstås i skolan. Diskussionerna handlar om skolans syfte, vad lärande är och 

hur kunskap ska organiseras. De mer konkreta frågorna undviks dock. Diskussioner kring 

hur lärare ska agera i undervisningen för att elevernas lärande ska bli tydligt för läraren och 

eleverna själva saknas. Lärande i praktiken är en sammanfattning av den sociokulturella teorin 

i tre ord, men en utförligare diskussion om hur den sociokulturella undervisningen i 

praktiken ska organiseras av verksamma i skolan förblir ogjord.  

      

3.2 Reflexioner 

Snart har jag den äran att vara lärare. På tröskeln till den ostabila ”verkligheten” känner jag 

ett behov av att klargöra några relevanta begrepp som en lärare bör behärska. Med fem av 

dessa begrepp steg jag in i en del av skoldiskursen. Med mig tog jag förkunskaper, en teori, 

en metod samt några frågor. Vad är kunskap, lärande, skola? Vad innebär rollen som lärare 

och elev? 
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     Det visade sig att jag låg rätt i tiden. Teorin var inte någon nyhet för författarna till 

publikationerna och diskursanalysen var jag inte heller ensam om. De hade själva gjort en 

diskursanalys och de utmanade diskurserna med samma teoretiska utgångspunkt som jag 

ämnade göra. Detta underlättade arbetsprocessen på så vis att jag förstod vad de menade när 

de redogjorde för sin syn på kunskap och lärande. Men kanske förstod jag dem lite väl bra. 

Jag tittade ur samma perspektiv som de själva och hade en tendens att köpa det som de hade 

att sälja. Kunskap som något som inte har med absoluta sanningar att göra utan i stället om 

kamp och argumentation. Det gillar ju jag.  

     Men så läste jag en andra gång och frågorna började dyka upp. Och i en tredje läsning 

sökte jag svaren på dem. Frågor som ibland blev obesvarade. Var finns de praktiska tipsen 

för hur jag går tillväga om jag ser kunskapen som argumenterbar? För en blivande lärare 

som i framtiden dagligen ska jobba med kunskap på ett konkret vis i klassrummet är de 

handfasta råden intressanta. Kan det vara så att man undviker de konkreta tipsen? Varför? 

Vad blir effekten av det? Eller har jag missuppfattat Skolverkets funktion? Men det står ju på 

hemsidan att de ska ”sprida kunskap om forskning och kunskapsbaserade metoder och 

erfarenheter som har betydelse för skolledare och pedagoger”. Nej, jag tycker mig kunna 

begära konkretion. 

      Även om de praktiska råden till stor del saknas är publikationerna mycket relevant 

läsning. Det står klarare för mig nu vad kunskap är i skolan och hur läraren kan förhålla sig 

till sitt kunskapsuppdrag utifrån en postmodern förståelse av begreppet. Kanske kan en 

blivande lärare inte bli mer färdig än så inför yrkeslivet. Väl ute i skolan kommer lärandet i 

praktiken bestå av utvecklande processer och på så vis blir läraren professionell.  
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