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Det rationella lärandets politiska 
epistemologi 

Peter Strandbrink 

Utbildning och lärande handlar om giltig kunskap. Kärnan i varje utbild-
ningssystem är formulering, förmedling och utveckling av giltig kunskap i 
olika flöden mellan lärare och elever; inom elevgrupper; mellan lärare och 
utbildningar; mellan skola och arbetsliv; mellan akademiska sektorer; mel-
lan forskning och undervisning; mellan skola och stat; och mellan akade-
min, skolan och samhället. Men vad handlar giltig kunskap om? Vad är det 
för något? Utgångspunkten för detta bidrag är att det bara möjligt att för-
medla kunskap på ett visst utbildningsfält om det redan är givet vad som 
ingår i ett korrekt vetande. Och eftersom det rätta vetandets grund och 
innehåll är instabila och omtvistade – och dessutom föremål för ständig 
omvärdering och omtolkning – så är våra utbildningssystem samtidigt plat-
ser där kunskap formuleras och förmedlas och arenor för strid och konflikt 
kring kunskapens rätta struktur och processer. Drömmen om den fasta 
kunskapsmassan är på så vis alltid en dröm – ofta politisk och alltid utopisk. 

Detta kapitel handlar om den giltiga kunskapens epistemologiska logik 
och plats i utbildningssystemet. Det inleds med en diskussion om institu-
tionell rationalitet och post-rationalitet i termer av vad en del teoretiker 
(däribland jag själv) kallar politisk epistemologi. Därefter undersöks statens, 
skolans och akademins matchning mot fyra framträdande politisk-
epistemologiska format. Poängen är att visa att den institutionella jordmå-
nen för varje systemdel är funktionellt specifik och att frågan om vilka kun-
skapsformat och politiska epistemologier som fungerar på vilken nivå där-
för alltid måste analyseras. Kapitlets uppläggning öppnar både för reflektion 
kring statens, skolans och akademins respektive politiska epistemologier 
och för systemets helhetslogik. Avslutningsvis diskuteras vilka lärande- och 
kunskapsperspektiv som fungerar och inte fungerar i utbildningssystemet. 

Samtidigt som frågan om huruvida kunskap är kvalificerad, korrekt, ade-
kvat, giltig, riktig eller inte berör grundläggande filosofiska ställningstagan-



 
 
P E T E R  S T R A N D B R I N K  

 136 

den är det uppenbart att dominerande utbildnings- och lärandekrav i fram-
för allt grundläggande (men alltmer även i akademisk) utbildning bygger på 
kunskapsformat som gynnar enkel mätbarhet och kognitiv och teoretisk 
konvergens. Om vi vill betona att elevers prestationer i, säg, matematiska, 
historiska, geografiska, språk- eller samhällsvetenskaper måste värderas 
eller förbättras i kvantitativ och neutralt mätbar mening är det nödvändigt 
att gränser och innehåll för den kunskapsmassa för vilken elevers prestatio-
ner ska bedömas är entydiga. Är den inte det fungerar inte ett sådant för-
hållningssätt. Att korrekt och giltig kunskap har en finit och välavgränsad 
karaktär är emellertid en självklar utgångspunkt för staters och myndighe-
ters regleringar, organisation och validering av alla formella. 

Denna grundläggande föreställning om kunskapens tydlig- och bestäm-
barhet har en rad politiska, retoriska och institutionella bottnar. En konse-
kvens är att den politiska viljan att fixera och formellt validera och sanktio-
nera forskares, lärares, lärarutbildares, studenters och elevers kunskapsrela-
tioner legitimeras. I en äldre utbildningstradition uppfattades det som givet 
att staten ytterst skulle ansvara för att rätt kunskap genererades inom ramen 
för offentligt styrda utbildningssystem. Idag fungerar inte längre detta.  

En annan konsekvens är att passningen mot akademins alltmer polyse-
miska, agonistiska och reflexiva kunskapsdiskurser försämrats. I human- 
och samhällsvetenskaperna är detta tydligt. Den enkla kunskapsform som i 
teorin betonade stadig upplysning och frigörelse på rationell grund men i 
praktiken kanske lika mycket syftade till följsamhet gentemot staten har ett 
svårare läge idag. Samtida kunskapsteorier är mindre framstegsvänliga men 
samtidigt mer komplexa och svårsammanfattade än dem de ersatt. Oskul-
dens tid är i det avseendet över. Förhållandet mellan stat, skola och akademi 
har komplicerats. 

En tredje konsekvens av det stora avståndet mellan den kvardröjande fö-
reställningen i det offentliga utbildningssystemet om kunskapens entydig-
het och akademins alltmer post-rationalistiska miljöer är att utbildningsve-
tenskaplig och pedagogisk forskning fått svårare att göra sig gällande som 
auktoritativa lärande- och kunskapskontexter. I takt med att human- och 
samhällsvetenskaplig forskning tvingats hitta sätt att överskrida det ”säkra” 
vetandets former har förutsättningarna för forskning om lärande och kun-
skapsproduktion förändrats. Om inte (och detta är nog ett gemensamt syn-
sätt i all post-rationalistisk kunskapsreflektion) fasta kunskapsbaser i kon-
ventionellt systemrationalistisk mening finns så kan inte heller skolforsk-
ningen, utbildningsvetenskapen eller pedagogiken driva någon ”forsknings-
resultatsbaserad” argumentation för eller emot olika slags metoder, lärande-



 
 

D E T  R A T I O N E L L A  L Ä R A N D E T S  P O L I T I S K A  E P I S T E M O L O G I  

 137 

teknologier, undervisningssätt eller utbildningsorganisatoriska lösningar. 
Som framgår bland annat i Mickwitz bidrag till denna volym är det till ex-
empel orimligt att enbart tolka betyg som oberoende instrument för att 
kvalitetssäkra skolans generiska kunskapsprocesser. De fyller även (precis 
som kriterie- och utvärderingstänkande i andra sektorer) en mängd andra 
disciplinerings- och sorteringsfunktioner. Som många författare påpekat 
har den teknokratiska styrningsmodellen hårda bindningar till rationalistis-
ka kunskapsideal för vilka kalibrering, utvärdering och optimering är prio-
riterade dygder.1 

Detta utbildningskunskapliga läge liknar andra kunskapsteoretiskt grun-
dade försök att förstå och organisera samhället. Ramarna för vad jag kallat 
den kunskapspolitiska huvudfrågan begränsar möjligheterna även för kun-
skap om lärande och utbildning.2 I medborgarteoretiska diskussioner gäller 
den i vad mån medborgarna kan betraktas som tillräckligt kvalificerade för 
att delta i de processer som styr och organiserar samhället. Borde inte un-
dermåliga kunskapsnivåer diskvalificera oupplysta människor från att delta 
i, sanktionera eller ens legitimera en massdemokratisk ordning? Överförd 
till utbildningsfältet kan en liknande fråga lyda: borde inte giltiga lärande- 
och kunskapsformat bestämmas av statliga och professionella specialister, 
som har en säkrare kunskap om kunskapens rätta innehåll och riktiga för-
medling? 

En grundfråga i dessa delar är om den rationalistiska kunskapsvisionen 
är bärkraftig. I post-rationalistisk samhälls- och styrningsteori är svaret 
klart nej. De fokus på governance, polyvalens och ”mjuk” lagstiftning som 
fått allt större plats i forskning om politisk styrning och makt är uttryck för 
detta. Det är inte längre rimligt att påstå att regeringar, departement, myn-
digheter, övernationella organ som EU-kommissionen eller EU-parlamen-
tet eller andra reglerande offentliga institutioner kan betraktas som ratio-
nellt drivna linjer.3 Präglas det utbildningsfältet av motsvarande post-
rationalistiska läge eller gäller andra villkor för de kunskapsformat som 
råder där? 

                                                 
1 Jfr Liedman 1997; Fischer 1990; Hörnfeldt 2009. 
2 Jfr Strandbrink 1999; 2009. 
3 Det betyder alltså inte nödvändigtvis att institutionerna som sådana bytt funktionell 
karaktär utan att tidigare tolkningsramar inte längre uppfattas som lika giltiga. Föränd-
ringen gäller den filosofiska frågan om vilka förklaringsmodeller som uppfattas ha störst 
bärighet på vissa fenomen. 
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Problem: rationalitet, utbildning och styrbarhet 
Det finns minst två problem med den klassiska institutionalism som efter 
Max Weber argumenterat för att institutioner är rationellt styrbara och 
endast kan vara legitima i den mån deras tjänstemän arbetar på sätt som 
motsvarar ett rationellt etos.4 Ett är den cultural-linguistic turn som ägt rum 
under de senaste decennierna och som innebär att om även institutioner 
betraktas som i grunden kulturellt och språkligt konstituerade så kan de 
därmed inte heller förstås med hänvisning till icke-kulturella normer eller 
principer.5 Det innebär i sin tur att det inte finns några genvägar förbi de 
språkliga, kulturella och diskursiva sammanhang givna institutioner är 
konstituerade i – vare sig i utbildningssektorn eller på andra håll. 

Ett annat problem är att för den rationella kunskapstyp Weber förutsatte 
förändrats. Ännu under senare delen av 1800-talet var den kalssiska upp-
lysningsidéen om en kulturellt obunden och socialt fristående kunskapsteo-
ri uttryck för ett progressivt och emancipatoriskt patos. När emellertid väl 
den rationalistiska kritiken upphört att vara en marginaliserad röst så kan 
den inte längre vara kritisk. I förvandlingen från kritik till auktoritet har 
också den rationalistiska kunskapsvisionen förändrats. Förhållandet mellan 
rationalitet och styrbarhet i den klassiska modellen kan i princip tolkas som 
linjärt på så vis att ökade värden (rörelser i pilarnas riktning i figur 1) i det 
ena avseendet kan anats samvariera med ökade värden i det andra.  

 

 
 

 
 

 

                                                 
4 Enligt Weber måste lagstyre förstås som ”rule by virtue of ’legality’, by virtue of belief 
in the validity of legal statute and the appropriate (sachlich) juridical ‘competence’ 
founded on rationally devised rules. This type of rule rests on the predisposition to fulfil 
one’s statutory obligations obediently. It is rule of the kind exercised by the modern ‘ser-
vant of the state’ and all those who resemble him in this respect.” (1994b, s 312) Jfr Li-
edmans beskrivning av Webers vetenskapliga rationalism (1997, s 324-325). 
5 Jfr Rorty 1979; Reitberger 2000; White 1987; Hassan 1987; Rorty, Schneewind, Skinner 
(eds) 1998/1984. 



 
 

D E T  R A T I O N E L L A  L Ä R A N D E T S  P O L I T I S K A  E P I S T E M O L O G I  

 139 

Figur 1. Styrbarhet och rationalitet 
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Om inte den kunskap vi hänvisar till är stabil kan emellertid inte heller 
teknokratiska argument anföras för ett visst slags organisation av offentliga 
utbildningsinstitutioner och lärandeprocesser är nödvändig. Det har direkt 
betydelse för de olika kritiska positioner som berörs nedan. Men problemet 
med kunskapsbasens dispositiva förändring slår åt flera olika håll. Det gör 
det å ena sidan omöjligt att påstå att politisk-ideologiska perspektiv på kun-
skapsproduktion och lärande är annat än politisk-ideologiska. Den tekno-
kratiska kunskapssyn som krävs för att det ska vara möjligt att institutiona-
lisera stabila linjeprojekt på utbildningens och lärandets område är idag 
hårt ansatt, om inte övergiven på de flesta områden. Idén om den rätta kun-
skapen har inte kunnat försvaras och om det finns någon huvudlinje i det 
filosofiska landskapets utveckling under det senaste halvseklet är det snarast 
att de tidigare rationalistiska anspråken på epistemisk entydighet, sociokul-
turell neutralitet och monovalens eroderat. Ingen kvalificerad bild av sam-
hället eller historien vilar idag på webersk grund i dessa avseenden, vilket 
kanske kan ses som ett framsteg. Å andra sidan betyder det att inte heller 
pedagogiska eller utbildningsvetenskapliga analyser och perspektiv kan 
räkna med alltför stort genomslag. Först genom någon version av Webers 
rationalism kan akademin driva hårt kunskapsbaserade argument för vissa 
typer av utbildnings- eller lärandeformat. 

Denna förändring i synen på kunskapens logiska egenskaper och möjlig-
heter kan bero på att Weber (som här får personifiera hela den rationalistis-
ka idétradition som ligger till grund för modernt teknokratiskt samhällstän-
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kande) varit för framgångsrik. I figur 2 sammanfattas kunskapens funktio-
nella logik på tre utbildningssystemiska nivåer.  

Figur 2. Rationalitetsmodell och kunskapsmodus på tre 
utbildningssystemiska nivåer 

 Rationalitetsmodell Kunskapsmodus/-mål 

N1: Stat Entydig webersk  

rationalism 

Styrning, reglering,  

disciplinering 

N2: Akademi Post-/pluralistisk 

rationalism 

Agonism, perspektivism, kritik 

N3: Skola  Pragmatisk rationalism Motstånd, fragmentering 

Staten är uppenbarligen beroende av någon version av Webers rationalism 
på utbildningens område. Även den senmoderna välfärdsstaten är funktio-
nellt orienterad mot styrbarhet, disciplinering och kontroll – för att inte 
säga mot politisk status bland sina likar. EU-stater har ett skarpt öga vänt 
mot den egna kretsens institutionella och samhälleliga prestationer. Samma 
sak gäller OECD-stater; Bologna-överenskommelsestater; Schengen-stater; 
EMU-stater; eller, för den delen, liberala demokratier. I utbildningssam-
manhang är de därför beroende av översättbarhet, mätbarhet, kvantifiering 
och entydiga kunskapsperspektiv av klassisk typ. Eftersom denna statsiden-
titet är mer grundläggande än de sätt att se på lärandets, kunskapens och 
utbildningssektorns villkor som präglar faktiska regeringars faktiska utbild-
ningspolitik är den avgörande punkten att staten i offentligt drivna utbild-
ningsmodeller reglerar, finansierar och kontrollerar den utbildning som 
bedrivs.  

Grundtanken här är alltså att institutionella nivåer i systemet genererar 
alla särskilda kunskapsperspektiv. En av ambitionerna med figur 2 är att 
tydliggöra att varken stat (departement, myndigheter, tjänstemän, förord-
ningsarbete, lagstiftningsprocesser, skolinspektioner), akademi (lärare, 
forskare, studenter, utbildningsprogram, fakulteter, institutioner, prefekter, 
rektorer) eller skola (lärare, rektorer, elever, föräldrar, huvudmän, arbets-
lag) kan undgå att förhålla sig till grundläggande frågor om den rätta kun-
skapens former. Såväl staten som akademin och skolan måste agera utifrån 
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specifika idéer om vad gott lärande och god kunskap är för något. För sta-
tens del skulle man annars inte kunna göra några vettiga anspråk på syste-
matik eller idémässig skärpa när man arbetade fram nya utbildnings- eller 
valideringssystem. Vilket vore ett absurt påstående. För akademins del skul-
le avsaknaden av tydliga kunskapsperspektiv innebära att det inte spelade 
någon roll vilka epistemiska ideal, traditioner eller teoretiska ramar man 
förhöll sig till när man utbildade lärare (eller studenter eller forskare). Ock-
så en helt absurd idé. För skolans del, slutligen, skulle det innebära att det 
inte spelade någon roll vilken syn på kunskap, utbildning och lärande verk-
samma lärare hade – eller vilka pedagogiska ambitioner och ideal som drev 
deras arbete. En tredje absurd tanke. Direkta och individuella antaganden 
om kunskapens former är på så vis bärande delar av utbildningssystemet, 
som logiskt och begreppsligt föregår tillämpningen av dem i praktisk ut-
bildning och kunskapsproduktion. 

Det finns några påtagliga glapp i figur 2. Ett är det stora avståndet mellan 
stat och akademi. Oavsett vilka egenskaper akademin för övrigt har är det 
tydligt att den idag (åtminstone som system betraktad och åtminstone på 
human- och samhällsvetenskapernas område) inte utmärks av någon epis-
temologisk monokultur. Det är uppenbart att den rymmer en teoretisk, 
filosofisk och metodologisk mångfald inom och mellan olika kunskapsfält 
och discipliner. Den samtida akademin är på så vis post-webersk och kan 
därför inte enkelt matcha statens kunskapspolitiska hållning. Som institu-
tionella kunskapssystem är N1 och N2 i den meningen anmärkningsvärt 
inkompatibla. Skillnaden har rimligen också ökat under efterkrigstiden 
genom förskjutningar i respektive värld. 1950- och 60-talens teknokratiska 
välfärdsstats patriarkala struktur, paternalistiska impulser och framstegsop-
timistiska agenda ifrågasattes inte på samma sätt som idag. Både samhälle 
och stat såg annorlunda ut. På motsvarande sätt behövde inte akademin då 
mejsla ut någon egen stats- eller kunskapskritisk identitet, utan kunde allt-
jämt betrakta sig som kontinuerliga med det weberska styrningsprojektet. 
Matchningen mellan N1 och N2 behövde därför inte heller bearbetas kritiskt. 

Ett andra påtagligt glapp finns mellan N3 och N1/N2. Här ser det kun-
skapspolitiska läget dock annorlunda ut eftersom skolnivån är betydligt 
mindre institutionellt sammanhållen än N1 och N2. Möjligheterna för en-
skilda lärare, kollegier, skolor eller skolhuvudmän att driva kritiska kun-
skapsprojekt som strider mot de som formuleras på N1- eller N2-nivåerna 
är mycket begränsade. Det är inte heller det som är en given skolverksam-
hets syfte och det är svårt att tänka sig några goda former för kunskapsut-
veckling eller filosofisk deliberation som kan balansera de politiska och 
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akademiska perspektiv som ramar in skolans värld. Identitets-, motstånds- 
och integritetsfrågorna utvecklas därför annorlunda än på de andra nivåer-
na. Ur skolperspektivet spelar det möjligen också mindre roll om de ramar 
man har att förhålla sig till huvudsakligen är politiska eller akademiska 
(eller ideella eller kooperativa eller kommersiella, för den delen). Avgörande 
är istället – som flera av de lärare i södra Stockholm som varit informanter i 
Strandbrink & Åkerström (2010) betonar – det underordnade läge som 
kännetecknar skolan i dessa sammanhang. I den mån motstånd och hjälplig 
institutionell autonomi inom utbildningssystemet utvecklas äger det snarare 
rum genom mikrostrategier i enskilda kontexter, fragmentariskt och isole-
rat. Jag kallar det i figur 2 för pragmatisk rationalism, med betoning på det 
första begreppet. 

Bland professionsutbildningarna har lärarutbildningen varit särskilt hårt 
knuten till staten. Både de klassiskt weberska kunskaps- och ämbetsmanna-
idealen är tydliga i Alf Sjöbergs (med manus av Ingmar Bergman) film Hets 
(1944) där den sadistiske läraren Caligulas position och handlingsramar 
grundas i det ämbete han uppbär i utbildningssystemet. Denna bindning av 
lärarprofessionen till staten har flera förklaringar. Skolan är samhällets utan 
konkurrens tyngsta offentliga institution, vilket betyder att makten över 
utbildningen inte bara gäller makten över kunskapen utan också i hög grad 
makten över samhället och kommande generationer. Därför är både läran-
dets, kunskapens och skolans organisation ett ideologiskt spänningsfält av 
guds nåde och lärarutbildning ett djupt politiserat område. 

Utbildning och politisk epistemologi 
Ur ett demokratisk-teoretiskt perspektiv är statens och läroplanens bild av 
skolans roll som demokratisk fostrare framför allt retorisk. Som till exempel 
Bauman, Latour och Foucault på olika sätt betonat är inte förhållandet mel-
lan ”goda” kunskapsnivåer och ”god” etisk argumentation kausalt eller sys-
tematiskt. Exakt vad som utmärker det goda medborgarskapet och närmare 
bestämt hur det ska förmedlas genom utbildningssystemet är oklart. Att 
kräva en delad värdegrund står naturligtvis i motsättning till argument för 
etisk eller social variation; för tolerans av olika slags begrepp om vad som 
kan betraktas som goda mänskliga samlevnadsformer; för post-konsumisti-
ska eller ekologiskt avancerade motståndsstrategier mot en ohållbar eko-
nomisk samhällsorganisation; för kritik av homofoba eller sexistiska tradi-
tioner i det ”upplysta” svenska samhället; för motarbetande av nationell 
chauvinism; eller för att medborgarskapet i liberala demokratier är påtagligt 
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urvattnat och staten ointresserad av att gynna ett fördjupat medborgerligt 
politiskt deltagande.6 Värdegrundsdiskussionen är i viss mening ett direkt 
hinder för kritiska diskussioner om det universella etiska ramverk svenskar 
lever i – ja, som kanske krävs för att ens kvalificera för en god, ”värdegrun-
dad” svenskhet.7 Hur utbildningssystemet utifrån sådana utgångspunkter 
ska gynna det goda medborgarskapet är i grunden oklart  

Grundläggande kunskapsramar, -mål och -modus skiljer sig alltså up-
penbarligen åt mellan staten, akademin och skolan, samtidigt som de i prak-
tiken utgör utbildningssystemets viktigaste komponenter och har ett nära 
inbördes förhållande i varje given historisk utbildningsmodell. För att ut-
forska detta behövs en tydlig kunskapspolitisk ram. Rune Premfors diskute-
rar i Den starka demokratin (2000) fyra demokratisk-teoretiska tolkningar 
av förhållandet mellan vetenskaplig kunskap och politisk handling: scien-
tism, kritisk rationalism, kritisk teori och postmodernism.8 Vart och ett 
närmar sig kunskapens logik i massamhället på ett särskilt sätt. Jag ska i det 
följande diskutera dels hur dessa politiska epistemologier matchar de tre 
nivåer i utbildningssystemet som preciseras i figur 2, dels hur en kritisk 
kunskapspolitisk position på det utbildningsvetenskapliga fältet kan formu-
leras mot denna bakgrund. Jag kommer att tolka varje kombination enligt 
en skala med följande fyra steg: fungerar – fungerar mestadels – fungerar 
mestadels inte – fungerar inte. 

Den första, scientistiska epistemologin är klassiskt weberskt rationalistisk 
och bygger på att den riktiga kunskapens former är entydiga. Det korrekta 
vetandet uppfattas som finit och kunskapsutsagor som möjliga att bedöma 
oberoende av de objekt de beskriver och av de kulturella, sociala, diskursiva 
eller andra omständigheter under vilka de formulerats. Som historisk för-
klaring är detta en del av den stora berättelsen om det moderna samhällets 
rörelse mot rationell ordning, upplysning och befrielse. Som modell för att 
hantera sociala relationer är scientismen, som Premfors och andra lyfter 
fram, objektivistisk och instrumentell. Den genererar vertikala kunskaps- 
och utbildningsprojekt, där förmedling av det rätta vetandet föregår delibe-
rativa och kritiska aspekter av en given kunskapsutveckling och är egentli-
gen inte uttryck för något demokratiskt eller inkluderande projekt. 

Den passar dock utmärkt ihop med N1 ovan. Scientistiska stater kan om-
famna detta slags kunskapspolitik även under moderna villkor, eftersom de 

                                                 
6 Jfr, återigen, Strandbrink & Åkerström 2010. 
7 Jfr Berglund i denna volym. 
8 Premfors 2000, s 53. Jfr även Sjögrens diskussion av kunskapssyner i skolan (2007, s 
162). 
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definieras av sitt starka fokus på styrbarhet. För att driva utbildningspolitis-
ka projekt utifrån en webersk kunskapssyn tvingas man arbeta utifrån höga 
rationalitetsanspråk. Om den kunskap elever förväntas absorbera är aprio-
risk så spelar det förstås ingen roll vilka dessa elever (eller lärare) är, under 
vilka former undervisningen sker eller hur kunskapen framträtt eller formu-
lerats.9 Den rätta kunskapen är alltid överordnad den historiskt infärgade 
utbildningen. 

Som antytts ovan fungerar det scientistiska kunskapsperspektivet bara 
bitvis på N2- nivån även om det i en tidigare akademi var en mer dominant 
politisk epistemologi. I kvalificerade samhällsanalytiska sammanhang är 
tendensen vikande från en mer högteknokratisk kunskapskultur. Det före-
kommer scientistiska synsätt i akademin, men det vore fel att hävda att 
akademins politiska epistemologi är scientistisk.10 Den är mer mångfacette-
rad och uppbruten. 

I N3-delen – skolan – är det scientistiska perspektivet inte heller domi-
nant. Förskjutningen under senare delen av 1900-talet har varit påtaglig. 
Det rationalistiska utbildningsväsende som tidigare utbildningsteknokrater 
föreställde sig har aldrig förverkligats. Skolornas vardagliga försök att gynna 
unga människors lärande har inte heller några framträdande scientistiska 
drag idag. Utvecklingen av det svenska skolsystemet har sedan ett par de-
cennier också främst skett i organisatoriska termer, på så vis att fler huvud-
män, pedagogiska modeller och profiler trätt fram. Det är uppenbart att den 
senaste stora offentliga utredningen av svensk lärarutbildning (SOU 
2008:109) – och i förlängningen av den svenska skolans struktur och vardag 
– framför allt har ett organisatoriskt fokus. Genom omorganisation och 
omkalibrering av utbildningens former ska elevers prestationer förbättras. 

                                                 
9 Etymologiskt är ju också lärjungeordet ”elev” en substantivering av det latinska verbet 
elevare – dvs. att lyfta upp eller höja. Samma verb finns på italienska; på franska heter det 
élever; på portugisiska elevar; på engelska elevate. 
10 Jfr Liedman, som betonar att “nästan alla nutida vetenskapsteoretiker” menar ”att det 
inte finns några rena fakta utan att även de till synes mest tveklösa data får sin betydelse 
inom en bestämd teori”. (1997, s 29) Faktum är att även Webers strikta gränsdragning 
mellan värde- och kunskapsutsagor i viss mån tangerar det konstruktivistiska anslag som 
Liedman grundlägger hos Thomas Kuhn. Weber skriver nämligen: ”In the empirical 
social sciences […] the possibility of meaningful knowledge of what is essential for us in 
the infinite richness of events is bound up with the unremitting application of view-
points of a specifically particularized character, which, in the last analysis, are oriented 
on the basis of evaluative ideas. These evaluative ideas are for their part empirically 
discoverable and analyzable as elements of meaningful human conduct, but their validity 
can not be deduced from empirical data as such. [T]hese data can never become the 
foundation for the empirically impossible proof of the validity of the evaluative ideas.” 
(1949b, s 111) 
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Kunskap är ur ett sådant perspektiv i första hand ett institutionellt fält; inte 
en social eller individuell kunskapsutvecklingsprocess. Kravet på att den 
svenska lärarkåren måste återges sin (förlorade) status undviker också att 
närma sig eller svara på frågor om kunskapens karaktär eller egenskaper. 

Den andra, kritisk-rationalistiska epistemologin sammanfattar det revi-
derade rationalistiska kunskapsprojekt som grundas i Karl Poppers välkän-
da argument att vetenskapens uppgift inte kan vara att verifiera positiva 
kunskapsutsagor, men möjligen kan betraktas som att avföra falska utsagor 
– alltså falsifikationism snarare än verifikationism. Detta är en betydligt mer 
blygsam epistemologisk position, dock formulerad på ett positivistiskt fält, 
fast med mjukare profil. Som vetenskapsteoretiskt alternativ är det också ett 
mer sofistikerat perspektiv. Svaret det ger på den kunskapspolitiska frågan 
är dock anmärkningsvärt likt det scientistiska. Den korrekta kunskapen 
betraktas fortsatt som stabil och möjlig att säkra, även om processen för att 
nå dit är mer avvaktande och kritisk. Det är därför svårare – men inte omöj-
ligt – att driva teknokratiska idéer hårt på kritisk-rationalistisk grund. 
Gränsen mellan korrekt och inkorrekt vetande blir otydligare, men försvin-
ner inte. Utfallet för N1 blir därmed en sämre passning än för scientismen, 
men en passning som ändå kanske i nödfall kan fungera som grund för 
statlig institutionell handling och organisation både i utbildningssektorn 
och på andra håll. Jag avstår från att göra någon omdömesmässig skillnad 
mellan alternativen i min sammanfattning i figur 3 nedan. 

För N2-nivån – akademin – löser den kritiska rationalismen en del av 
scientismens problem. Det är tydligt att det högteknokratiska tonläge som 
präglar webersk samhällsteori inte hörs utifrån popperska utgångspunkter. 
Auktoritativa kunskapsprojekt som bara kan formuleras utifrån vad som 
inte kan vetas och inte från vad som kan, kan knappast ligga till grund för 
särskilt avancerade planeringsmodeller. Utbildningssektorns huvudfrågor 
får en mer utforskande, kritisk, provisorisk och prövande karaktär. Detta är 
ett epistemologiskt förhållningssätt som får ses som svagt post-rationali-
stiskt och som är mer spritt än scientismen i de samhälls- och humanveten-
skapliga delarna av dagens akademi. Det är alltså fortfarande fråga om en 
rationalistisk modell, men en svagare variant – vilket också gör den starkare 
som akademiskt verktyg. För N3-nivån, slutligen, är det svårare att se hur 
den kritiska rationalismen kan fungera som politisk epistemologi. Dess 
grundläggande etos skulle kunna vara fragmentariskt verksamt och närva-
rande i skolans värld, men det är en modell för kunskapsproduktion som 
möjligen är för teoretisk för att kunna generera några tydliga inspel eller 
rutiner i vardagligt läroarbete. Som kritik och förfining av den scientistiska 
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positionen är den kanske i första hand en vetenskaplig/akademisk angelä-
genhet. 

Den tredje, kritisk-teoretiska epistemologin närmar sig kunskapens 
struktur och ordning på ett tredje sätt. Om både scientismen och den kritis-
ka rationalismen är i grunden vertikala kunskapsprojekt som i olika mån 
kan kombineras med teknokratiska utbildningsperspektiv så sammanfattar 
den kritiska teorin Frankfurtskolans och Habermas idé om det horisontella 
kommunikativa förnuftet; en ansats som slagit igenom brett i senare tän-
kande. En avgörande poäng här är att rationaliteten måste uppfattas som 
dialogisk och kommunikativ som sådan. Det finns – till skillnad från i ra-
tionalistiska kunskapsmodeller – inget försocialt vetande som går att nå 
utan att ta vägen förbi tillämpade, faktiska kommunikativa samtal och pro-
cesser. Den stabiliserande, yttre kunskapliga balanspunkt som krävs av den 
weberska traditionen förnekas av kritisk teori. Det gör den svår att använda 
på N1-nivån. Som framgår i figur 1 förutsätter statens styrbarhetsfokus 
höga och stabila rationalitetsnivåer. Kritisk teori har svårt att erbjuda detta. 
Som kunskapsprojekt betraktat är den istället inriktad på att stärka villkoren 
för en kommunikativ rationalitet, vilket inte genererar styrbarhet på det sätt 
som staten behöver. Det råder alltså en artskillnad mellan projekten, som 
också reflekterar hur kritisk teori i första hand är en kritik och inte formule-
rar någon mer affirmativ samhällsförståelse som kan validera sociala ord-
ningsprojekt. Den fungerar därför sämre ihop med staten än med kritiken 
av den. 

Samma egenskaper är dock styrkor för passningen mot N2. Akademin 
ser sig ofta – på mer eller mindre goda grunder – som kritisk och vägbry-
tande. Den kritiska teorin samverkar väl med en sådan självförståelse. Den 
har också överlappande ytor med en lång rad andra kritiska projekt och 
traditioner, från diskursiv och deliberativ demokratiteori, till kritisk inter-
nationell, genus-, identitets- och postkolonial teoribildning. Det råder ingen 
tvekan om att den fungerar väl på N2-nivå. För N3-nivån, skolan, är läget 
mer ambivalent. Å ena sidan är lärarkåren ofta besjälad av emancipatoriskt 
präglade ambitioner av att lyfta – elevare – sina elever (och i det avseendet 
alltså bokstavstrogen sin klassiska uppgift). Å andra sidan är skolorganisa-
tionen bestämd av sin relation till sina huvudmän, områdets rättsliga regler, 
rådande politisk policy, den kommunala förvaltningskontexten, statens 
regulativa tillsynsfunktioner med mera och i de delarna snarare samman-
vävd med den statliga och politiska N1-nivån än den akademiska N2-nivån. 
Men läget är komplicerat här. För att kunna säga något specifikt om skolors, 
lärares och skolverksamheters empiriska passning mot respektive epistemo-
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logi skulle noggranna studier och analyser krävas. Men det är ändå rimligt 
att med utgångspunkt i det övergripande institutionella schema som an-
vänds här konstatera att tendenserna är olika mellan N1-N2-N3. Och jag 
menar att möjligen finns en liten övervikt mot det något mer positiva pass-
ningsomdömet ”fungerar mestadels” för N3-nivåns passning mot kritisk 
teori. Jag skulle vara mer obekväm med ”fungerar mestadels inte”, även om 
omdömena gränsar till varandra. 

Den fjärde, postmodernistiska epistemologin, slutligen, är den mest radi-
kala och grundliga kritiken av den moderna rationaliteten. Den tar sitt av-
stamp i olika kontinentalfilosofiska tankeskolor, från strukturalism/post-
strukturalism till hermeneutik till lingvistisk-retorisk-diskursiv teori. Det är 
alltså ett påfallande brett fält som inte låter sig sammanföras så enkelt. Be-
greppet ”postmodern” är heller inte så distinkt som de tre övriga.  

Staten/N1 kan rimligen inte verka utifrån detta slags politisk-
epistemologiska anslag. Dess grundläggande rationalitetskrav stöds inte av 
postmodernt tänkande. Det kan knappast finnas stater eller andra auktori-
tativa politiska strukturer av detta slag. En övergripande utbildningspolitik 
kan inte vara postmodern, med mindre än att statsbegreppet först utsätts 
för en så grundläggande transformering att det är svårt att föreställa sig 
resultatet. Matchningen är alltså obefintlig på denna nivå. På N2-nivån 
fungerar den dock – precis som den kritiska teorin – väl och bitvis av exakt 
samma skäl. Akademin ser sig ofta som kritisk; gärna hyperkritisk. Och 
postmodern teoribildning tillhör de mest avancerade kritikerna av det mo-
derna kunskapsprojektet. Genom att utveckla dessa sätt att tänka har en rad 
teoretiker kunnat analysera samhället, tänkandet, historien, kunskapen och 
politiken på sätt som inte är möjliga inom ramen för något av de andra tre 
projekten. Som akademisk idé om kunskapens former är postmodernismen 
både sofistikerad och användbar. 

På N3-nivån, avslutningsvis, kan man rimligen tänka sig fungerande 
postmoderna synsätt på liknande sätt som för den kritiska teorin. I den mån 
det pedagogiska och epistemiska arbete som pågår drivs av post-rationella 
impulser så kan dessa ta sig kritisk-teoretiska eller postmodernistiska ut-
tryck. Antingen kan idéer om universella sanningar och svar på olika sätt 
dekonstrueras eller perspektiveras, eller också kan kunskapsprocesser göras 
dialogiska, sociala och kommunikativa. I båda fallen handlar det om post-
rationalism, men med olika förtecken, ambitioner, ramar och kunskapsmål. 
I figur 3 knyts de diskussioner som förts ovan ihop. 
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Figur 3. Matchning: utbildningssystemiska nivåer och politiska 
epistemologier 

 N1: Stat N2: Akademi N3: Skola 

SCIENTISM Fungerar 

mestadels 

Fungerar 

mestadels inte 

Fungerar 

inte 

KRITISK RATIONALISM Fungerar 

mestadels 

Fungerar 

mestadels 

Fungerar 

mestadels inte 

KRITISK TEORI Fungerar 

mestadels inte 

Fungerar Fungerar 
mestadels 

POSTMODERNISM Fungerar 

inte 

Fungerar Fungerar 

mestadels 

Figuren kan läsas vertikalt och horisontellt. En omedelbar observation är att 
det inte råder någon stark horisontell koherens någonstans. De begrepp 
som tillämpas i jämförelsen ger på så vis uppenbarligen utslag i en analys av 
utbildningssystem. De största divergenserna gäller scientistisk och postmo-
dern politisk epistemologi. Ingendera positionen förmår beskriva utbild-
ningssystemet på något vettigt sätt. De kan därför avföras från en diskussion 
om verksamma kunskapspolitiska anslag för utbildningssektorn. För att 
markera detta har dessa varianter gråskuggats i figur 3. 

En vertikal läsning visar även att det epistemologiska omfånget för re-
spektive institutionsdel varierar starkt. Staten kan uppenbarligen inte sam-
verka funktionellt med post-rationalistiska kunskapsperspektiv. Möjligen, 
delvis och i nödfall med kritisk teori, men absolut inte med postmodernism. 
Akademins omfång är dock större och omfattar mer eller mindre samtliga 
alternativ i figur 3. På skolnivån är scientismen den mest besvärliga positio-
nen, åtminstone i samtida utbildningsväsende. Som redan noterats har det 
skett en förskjutning på denna punkt under andra halvan av 1900-talet. 
Man kan tänka sig att varken Dolores Umbridge i J.K. Rowlings Harry Pot-
ter och Fenixorden eller Caligula i Hets skulle ha några större problem att 
verka inom scientistiska ramar. 
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En aspekt av matchningen i figur 3 som vidare kan betonas är den exakta 
symmetri som råder mellan staten och skolan. De värden som givits dessa 
utbildningsnivåer är diametralt motsatta varandra. De synsätt som fungerar 
i den ena delen fungerar inte i den andra. Det råder en minimal överlapp-
ning och de två funktionella kombinationer som återstår är svaga på så vis 
att inget innehåller omdömet ”fungerar”. Redan här får systemets kun-
skapspolitiska struktur betraktas som bräcklig. Och i båda lägena i figuren 
är det fråga om att kombinera de båda mellanalternativen – med antingen 
staten eller skolan som (svag) dominant. (Den starkaste tänkbara kombina-
tionen vore förstås om båda dessa nivåer fick omdömet ”fungerar” för 
samma politisk-epistemologiska perspektiv.) Utbildningssystemets kun-
skapspolitiska landskap är alltså inte strukturerat på ett sätt som gynnar 
kunskapslig eller institutionell stadga. Båda de möjliga matchningsalternati-
ven mellan stat och skola i figur 3 är varianter av det näst svagaste utfallet av 
de sex kombinationstyper som är logiskt möjliga (om vi bortser från me-
ningslösa kombinationer som innehåller omdömet ”fungerar inte”). I figur 
4 listas dessa. 
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Figur 4. Möjliga kombinationer av statens och skolans kunskapslogiker 

 N1: Stat  N3: Skola 

A-utfall  fungerar  fungerar 

B-utfall  fungerar  fungerar mestadels [eller omvänt] 

C-utfall  fungerar  fungerar mestadels inte  

[eller omvänt] 

D-utfall  fungerar mestadels fungerar mestadels 

E-utfall  fungerar mestadels fungerar mestadels inte  

[eller omvänt] 

F-utfall  fungerar mestadels inte  fungerar mestadels inte 

I termer av institutionell funktionalitet vore en intuitiv tolkning att A-F är 
en kvalitetsskala där A är det bästa alternativet och F det sämsta. I viss mån 
vore det också begripligt. Det kan visserligen vara en korrekt bild, men bara 
givet vissa antaganden. Institutionell funktionalitet är kanske inte det enda 
kunskapspolitiska tillstånd ett utbildningssystem kan eller bör sträva efter. 
Divergens i denna mening kan tvärtom möjligen gynna kritiska positioner i 
synen på lärande och utbildning. Om skolvärlden fullt ut delade statens bild 
av lärouppdraget och den rationella kunskapens former, så vore förstås 
möjligheterna att driva alternativa och kritiska lärande- och kunskapspro-
jekt begränsade. I en klassisk webersk modell, där skolan är en integrerad 
del av den centrala statens hierarkiska linje, kan bara officiellt sanktionerat 
lärande pågå. En given observation här är att skolan och staten delar en 
iögonfallande egenskap: ingendera har någon osökt politisk epistemologi. 
För akademin finns idag uppenbarligen två positioner i figur 3 som funge-
rar oreserverat och en som fungerar hjälpligt. För staten och skolan finns 
ingen som fungerar exemplariskt och två som fungerar hjälpligt. 
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Ett underliggande antagande för resonemanget här är att utbildningssy-
stemet bör förstås systemiskt. I ett komplext flernivåsystem spelar det ingen 
större roll om någon nivå – här den politiska, den teoretiska eller den prak-
tiska – formulerar ett aldrig så genomtänkt recept för utbildningslandska-
pets och kunskapens organisation om samma recept inte matchar övriga 
nivåers anslag. Det är också därför som de politiska epistemologier för vilka 
någon del av systemet fått värdet ”fungerar inte” inte kan vara realistiska. 
Alternativen är alltså få. Huvudmotsättningen ligger mellan å ena sidan 
statens tendens att verka utifrån ett i grunden scientistiskt utbildningsper-
spektiv i direkt motsättning till skolnivån. Å andra sidan, skolans benägen-
het att se sitt uppdrag som kritiskt, emancipatoriskt orienterat och möjligen 
post-rationalistiskt – i direkt konflikt med statsnivån. Man kan säga att 
statlig krasshet står mot skolidealism. 

Akademin framstår som det överlägset bredaste kunskapspolitiska fältet i 
systemet. Det är uppenbarligen inte begränsande akademiska kunskapsfor-
mat som i första hand avgör vad som är politiskt eller pedagogiskt möjligt 
att tänka sig eller genomföra. Detta är en särskild styrka som innebär att 
akademin kan fylla en epistemologiskt medierande funktion i utbildnings-
systemet. Det är också svårt att se hur denna akademiska funktionella tole-
rans eller bredd skulle vara hotad. Akademins position är överlägset mest 
stabil i systemet. Statens och skolans positioner är skörare och snävare. Som 
vi sett tolererar statsnivån både scientism och kritisk rationalism, men för-
drar inte kritisk teori eller postmodernism. För skolans del råder exakt mot-
satt läge. 

Slutsatser 
Detta kapitel har nu nått sin avslutande del. En del frågor har rests om det 
rationella och post-rationella lärandets politik, institutionalisering, logik 
och kritik. Låt mig avsluta med några reflektioner om hur kritiskt lärande 
kan stödjas i det svenska utbildningssystemet. Som figur 4 antyder finns det 
minst tre grundläggande dimensioner av lärandets och kunskapens institu-
tionalisering som måste diskuteras här. Den första är passningen mellan 
olika systemiska nivåers dominerande kunskapsuppfattningar. Jag vill kalla 
detta för systemets institutionella kunskapsbalans. Här råder uppenbarligen 
inget konvergent tillstånd i dagens utbildningslandskap. Frågan är dock: 
hur skulle ett idealiskt kunskapsbalanserat läge se ut? Om staten, akademin 
och skolan vore en och samma struktur med samma funktioner och syften i 
utbildningssystemet skulle det kanske vara möjligt att de drev och drevs av 
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samma politiska epistemologi. Men är det ett rimligt synsätt? Knappast. Det 
är snarare så att staten (med sin regelbundet utbytta högsta ledning, sina 
kontinuerligt förändrade myndighets- och verksamhetsformer, sin anpass-
ning till internationella förhållanden etc) har en specifik funktionell logik. 
På samma sätt följer akademin (med sitt sökande, öppnare, teoretiska kun-
skapsperspektiv) en annan funktionell logik som inte enkelt kan överföras 
till andra samhällssektorer eller delar av utbildningssystemet. Och skolan 
(med sin uppgift att skapa förutsättningar för kvalificerad massutbildning 
för framför allt barn och unga människor) verkar uppenbarligen enligt en 
tredje funktionell logik. 

Så hur skulle utbildningssystemets institutionella kunskapsbalans över-
huvudtaget kunna vara konvergent? Inga komplexa utbildningssystem ser 
ut på det sättet. Det svenska system som diskuteras här gör det defintivt 
inte. Utbildningsvetenskapligt mer intressanta frågor är därför snarare hur 
denna obalans ser ut vid givna historiska tillfällen; vilka förtecken den har, 
vilka syften den tjänar, vilka intressen och maktrelationer som framträder i 
den och hur spänningen och gliporna mellan delarna i systemet kan utnytt-
jas för att gynna kritiska kunskapsperspektiv och lärandeformer. Systemet 
bör på så vis definieras i termer av systemiska – i förlängningen politisk-
ideologiska, organisatoriska, teoretiska, pedagogiska och andra – motsätt-
ningar. Det är inte överdrivet djärvt att gissa att de inte kommer att försvinna. 

Den andra dimensionen är utbildningssystemets institutionella kun-
skapsramar. Detta uttryck används för att ange systemets kunskapspolitiska 
spännvidd; det vill säga om kunskapsramarna kan betraktas som snäva eller 
vida. I ett i denna mening snävare organiserat utbildningssystem är alterna-
tiven (och därmed kombinationsmöjligheterna) färre. Ju mer institutionellt 
komplext det däremot är, desto fler ytor öppnas rimligen för kritiska och 
heterodoxa utbildnings- och kunskapspraktiker. Jag tror inte att det är rik-
tigt att hävda att det svenska systemet utmärker sig genom sin extrema ka-
raktär i denna andra dimension, men det är samtidigt utan vidare möjligt 
att tänka sig både betydligt snävare och betydligt vidare inramade utbild-
ningsformat och kunskapslandskap i världen. Sex logiska kombinations-
möjligheter av en skala med fyra steg är inte uppseendeväckande. Bilden 
kompliceras och mängden kombinationsmöjligheter ökar radikalt om alla 
de tre systemnivåer som granskas här (eller ännu fler) förs in i modellen, 
men akademin hade ju en alltför flexibel politisk-epistemologisk orientering 
för att kunna ge något starkt utslag i sammanställningen. 

Den tredje dimensionen är utbildningssystemets institutionella kun-
skapsbas. Jämförelserna i fiigur 4 grundas alltså i matchningen mot fyra 
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politiska epistemologier. ”Kunskapsbas” avser den centrala frågan vilka 
slags kunskaps- och utbildningssyner dessa politiska epistemologier står för. 
Och ett av de viktigaste teoretiska resultaten av denna undersökning är att 
scientism och postmodernism i princip framstår som obrukbara i kvalifice-
rade utbildningssystemiska diskussioner. Däremot kan de båda ”kritiska” 
vetenskapsteorierna uppenbarligen användas för att fördjupa diskussionen, 
både vetenskapligt och inom utbildningssystemet självt. Vilket kan vara en 
lämplig slutpunkt för denna. 
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