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Sammandrag 
Den Entreprenöriella Filosofin är en studie av ideologi, kunskapssyn, betydelse och tendens i de nya 

kunskapskriterierna i gymnasieämnet filosofi sett i ljuset av Gymnasieskola 2011 (GY11). Uppsatsen 

inleds med en kort presentation av ämnet för att sedan redogöra för olika lingvistiska och semantiska 

tolkningsmodeller hämtade hos filosofer som Saussure, Russell och Wittgenstein vilka kommer att 

användas i själva analysen av de nya kunskapskriterierna. I syfte att sätta in undersökningen i en 

historisk kontext ges även en presentation av olika epistemologiska skolor och hur synen på kunskap i 

skolan har skiftat genom åren. Den efterföljande komparativa läsningen av de nya kunskapskriterierna 

gentemot de gamla betygskriterierna, där en rad nyintroducerade begrepp såsom entreprenör och 

entreprenöriellt lärande dessutom tolkas utifrån sin nya kontext visar att det har skett en förskjutning av 

vilka förmågor eller kunskaper som nu skall bedömas i gymnasieämnet filosofi. Textanalysen visar även 

att det har skett en förskjutning vad gäller kunskapssyn mot ett mer instrumentellt förhållningssätt och 

att detta bygger på ideologisk tendens snarare än vetenskaplig övertygelse.  

Nyckelord: filosofi, entreprenör, kunskap, semantik, självständig, betyg. 

 

Abstract  

Den Entreprenöriella Filosofin (The Entrepreneurial Philosophy) is a study of ideology, epistemology, 

meaning and tendency in the new knowledge criteria in upper secondary school subject philosophy in 

light of Gymnasieskola 2011 (GY11). 

 The thesis begins with a brief presentation of the subject and then describes different linguistic and 

semantic interpretation models retrieved by philosophers such as Saussure, Russell and Wittgenstein, 

which will be used in the analysis of the knowledge criteria. In order to put the study in a historical 

context a presentation of the different epistemological beliefs and how the view of knowledge in the 

Swedish school system has shifted over the years is given. The subsequent comparative reading of the 

new knowledge-based criteria against the old criteria’s, with a range of newly introduced concepts such 

as entrepreneurship and entrepreneurial learning is also interpreted from its new context, shows that 

there has been a shift in the skills or knowledge that will now be assessed in philosophy. Text analysis 

also shows that there has been a shift in terms of knowledge towards a more instrumental approach and 

that this is based on ideological tendency rather than scientific beliefs.  

Keywords: philosophy, entrepreneur, knowledge, semantics, independent, grades.  
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1. Inledning 
 

Med gymnasiereformen 2011 (GY11) fick gymnasieskolan en rad nya läroplaner, examensmål och 

kunskapskriterier. Jag har valt att jämföra de nya kunskapskriterierna i GY11 med de gamla 

betygskriterierna från Läroplanen för frivilliga skolformer 1994 (Lpf94) i gymnasieämnet filosofi, detta 

i kombination med att vissa nya termer och begrepp tillkommit i GY11. Anledningen till jag valt 

filosofiämnet är delvis för att jag undervisar i ämnet och att det därför ligger nära till hands men framför 

allt för att jag menar att filosofiämnet i högre grad än andra ämnen handlar om att idéer och tankar från 

en viss kontext och applicera dessa på en annan kontext, exempelvis genom att tillgodose sig en 

vetenskaplig metod genom vetenskapsteori, språkstudier genom semantik, moralfrågor genom etiska 

skolor för att nämna några exempel. I början av terminen bearbetade jag skolverkets kunskapskriterier i 

ämnet Filosofi 1 i syfte att skapa en överskådlig matris1 för mina elever2. Jag fann då att vissa, ofta till 

synes små, förändringar och/eller vidgningar av begrepp tillkommit sedan den förra ämnesplanen. 

 ”Filosofi är all vetenskaps moder” brukar det heta och mycket riktigt ingår disciplinerna 

vetenskapsteori och kunskapsteori i filosofiämnet och därmed alltså teorier om hur vi definierar kunskap 

och hur vetenskap skall bedrivas. Detta innebär, anser jag, att förändringar i kursplaner och kriterier i 

filosofiämnet har en mer signifikant betydelse än om det sker i andra ämnen, om ämnet filosofi rubbas 

förändras som följd även synen på exempelvis kunskap. Mer precist hur och varför detta är intressant 

kommer att framgå i senare kapitel. 

 

Att läroplanerna har förändrats gäller alla ämnen, inte bara filosofi, och det vore ju naturligtvis 

intressant att se tendens även i övriga ämnen. Detta låter sig dock inte göras i denna undersökning. Vad 

som dock kan och kommer att vägas in är en specifik förändring som gäller hela gymnasieskolan 

nämligen det som benämns för entreprenöriella lärandet och entreprenörskap per se som en del i de 

olika ämnena. Om själva ämnets mål och syften på detta vis indirekt3 har omdefinierats är det intressant 

inte bara utifrån ämnet i sig utan utifrån ett bredare mer idémässigt och eller ideologiskt perspektiv.  

Då detta behandlar något helt nytt som ej är studerats tidigare, Gy11 är ju som bekant ny, anser jag att 

detta är en relevant undersökning inom ramen för Utbildningsvetenskap.  

 

Jag kommer att inleda uppsatsen med att först beskriva och definiera vissa centrala begrepp och 

företeelser varpå sedan själva undersökningen följer. Dessa inledande delar är primärt av en deskriptiv 

                                                 
1 Matrisers vara eller icke vara är en mycket intressant fråga men kommer ej att behandlas här. 
2 Se bilagor.  
3 Detta kommer att definieras i kap 2. 
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karaktär och jag har medvetet valt att ej problematisera dessa mer än nödvändigt. Det kan i 

sammanhanget vara värt att nämna att jag ej heller gör anspråk på att ta upp samtliga språkfilosofiska 

begrepp som existerar, ej heller samtliga epistemologiska ståndpunkter som representeras i den svenska 

skoldebatten eller annorstädes. 

 

2. Syfte - Frågeställningar 
 

Postulatet att filosofi är all vetenskaps moder är möjligen ett något överdrivet påstående eller åtminstone 

av mindre betydelse i dagens gymnasieskola. Inte desto mindre omfattar filosofi som disciplin, även på 

gymnasienivå, vetenskapsteori, kunskapsteori mm viket gör att ämnet direkt och indirekt påverkar andra 

ämnen. Om vi då finner förändringar i vad som är kunskap, i vad som ingår i vetenskapsteori och 

kunskapsteori, så kommer det på sikt att påverka samtliga ämnen och samtliga vetenskapliga discipliner. 

Därför finner jag dessa eventuella ändringar inte bara intressanta i sig själva, utav även mycket viktiga 

att belysa ur ett allmänt kunskapsperspektiv.   

 Med utgångspunkt i läroplanerna för Filosofi A (Lpf94) och Filosofi 1 (GY11) kommer jag att föra ett 

resonemang kring en rad centrala begrepp såsom självständighet, egna, entreprenörskap.  Vad är 

exempelvis skillnaden, om någon, på självständighet och självständiga? Är egna och självständiga 

samma sak? De resonemang som förs kommer sedan att mynna ut i tre huvudfrågor: 

 

1. Vilka eventuella former av betydelseglidning eller begreppsförändringar av termer och begrepp 

såsom självständighet, självständiga, egen, gemensam, entreprenörskap och kunskap har skett?  

2. Kan man utifrån detta, exempelvis genom en introducering av nya begrepp eller andra språkliga 

förändringar, se en idémässig-, ideologisk-, eller kunskapssyn tendens? 

3. Om ja; vilken eller vilka tendenser är detta och vilken syn på ämnet filosofi, betyg och mätbarhet 

innebär detta?  

  

Syftet med min undersökning är inte att ge några fullständigt giltiga eller sanna svar, det kommer även 

att framgå att jag heller inte anser att det behöver ligga i filosofiämnets natur att söka sådana svar, utan 

att belysa tendens vad gäller kunskapssyn och ideologisk hållning i filosofiämnet i ljuset av GY11.  Den 

avslutande delen av uppsatsen kommer främst att behandla kunskapsbegreppet i anknytning till GY11. 

Vad jag kommer att visa är att det handlar om en ”strid” mellan kunskapssyner snarare än en pedagogisk 

övertygelse och jag kommer även att visa vad denna strid grundar sig i.  
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2.1 Teorianknytning  

 

För att reda ut vad ord och begrepp faktiskt betyder krävs en lingvistisk alternativt en semantisk analys. 

Jag kommer här utgå från dels Ludwig Wittgensteins teorier kring tecken och tolkning i den mening att 

allt som sägs och skrivs måste tolkas för att kunna förstås, dels utifrån en kontext men även utifrån sig 

själv dvs. vilka konnotationer ett ord bär med sig4. Detta är idéer som Wittgenstein till stor del har låtit 

sig inspireras till av tidigare tänkare såsom Bertrand Russell (som jag dock använder i form av 

kunskapsteoretiker) och Ferdinand de Saussure.5 Både Wittgenstein och Saussure kommer att användas 

för att illustrera varför tolkning överhuvudtaget är nödvändig då begrepp och satser inte per se besitter 

en mening utan att det är i det så kallade språkspelet, en tolkande dialog, där betydelsen uppstår och 

begreppens språkliga betydelse blir till.6 Teorierna kommer således att ha en mer övergripande funktion 

än att fungera som direkta analysverktyg och således mer verka som grund för en helhetsanalys snarare 

än för enskilda exempel i texten. Sedan följer en komparativ närläsning av de olika kunskapskriterierna 

följt utav en idé/ideologisk analys7 och en ideologikritisk8 avslutning, eller snarare kunskapsanalys och 

en kritik av en kunskapssyn. Även om inte det är huvudsyftet tror jag att det blir svårt att helt utesluta 

någon form av ideologikritik, eller kanske snarare en kritik av en kunskapssyn och då möjligen vilka 

som står bakom denna, då det ju trots allt handlar om skolpolitiska dokument. 

Det handlar således sammantaget om en komparativ läsning av läroplaner och betyg-, och 

kunskapskriterier vilket utförs med en lingvistisk- och begreppskritisk grund vilket mynnar ut i en 

ideologikritik eller snarare kunskapsideologisk kritik.  Här stödjer jag mig främst på idéhistorikern 

Sven-Eric Liedman och kognitionsvetaren och filosofen Peter Gärdenfors samt idéhistoriken Bernt 

Gustavsson.  Det är även värt att nämna filosofen Antoni Gramsci9 då arbetet inspirerats av hans syn på 

skolan även om det inte i sig är en analys baserad på Gramsci, samt filosofen Richard Rorty vars arbeten 

rörande dels pragmatismen, dels rörande kunskap och sanning i allmänhet, också återfinns i mitt 

avslutande kapitel.   

Möjligen skulle man kunna förenkla metodbeskrivningen ovan med att benämna det diskursanalys, då 

det ju faktiskt är det som det är i någon mening.10 Jag menar dock att det finns en poäng i att beteckna 

varje enskild del för vad det faktiskt är i syfte att underlätta för läsaren.  

 

                                                 
4 Wittgenstein, Ludwig Filosofi, Uddevalla, Glänta Produktion 2000. 
5 de Saussure, Ferdinand Kurs i allmän lingvistik, Lund, Bo Cavefors Förlag 1970.  
6 Se framförallt Saussure och Wittgenstein men även Russell, Bertrand och Barthes, Roland.  
7 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red) Textens mening och makt Lund, Studentlitteratur Lund 2005 s 149-176, 400ff. 
8 Bergström & Boréus, s.166ff, 406ff. 
9 Nordin, Svante Filosoferna. Det västerländska tänkandet sedan år 1900. Malmö. Atlantis. 2012. s. 357f. 
10 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red) s. 308ff.   
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2.2 Språk – Begrepp och tecken. 

 

I många kommunikativa sammanhang, för att inte säga alla, finns en viss tänkt mottagare. Avsändaren 

kan då i varierande grad anta vad dessa förväntas veta och kan alltså räkna med att tecken, ord, satser 

och hela texter kommer att tolkas på ett visst vis eller iaf utifrån en viss förförståelse som grund. Vissa 

givna kunskaper gör också att vissa ord blir överflödiga.11  

Man skulle kunna uttrycka det som om avsändaren ”vet” vilka ”luckor” i texten som mottagaren fyller i 

och dessutom ställa antaganden om ungefär hur. 12  

 Nedan följer några av de aspekter som anses viktiga inom semantiken, dock långt ifrån alla, jag har 

begränsat mig till de jag finner relevanta för den här undersökningen, De flesta av dem har sitt ursprung 

i Wittgensteins Tractatus Logico-philosophicus och Filosofi13 men har sedan moderniserats av bland 

annat filosofen Arne Naess. Anledningen till att jag använder mig utav Naess ”uppdatering” och 

översättning är främst att han är verksam inom det skandinaviska språkfältet och att det således inte blir 

ett ytterligare översättnings- och tolkningsled för mig. Av samma skäl använder jag mig till stor del av 

filosofen Georg Henrik von Wrights återgivningar av Wittgensteins idéer då han utöver att vara en 

samtida kollega till Wittgenstein vid Cambridge, där han även övertog Wittgensteins professur vid 

dennes död, också hade svenska som modersmål.   

 Om man ska definiera något måste man även definiera definitionen. Detta låter möjligen en smula 

övertydligt men då det finns en rad olika sätt att definiera definition så är det värt att nämna. Nedan 

följer några exempel på vanliga missförstånd och problem som kan uppstå om avsändaren ej är tydlig 

med detta. Mitt urval nedan baseras på vilka jag kommer använda i min analys.  

 

2.2.1 Stipulativ definition 

 

En vanlig form av definition är stipulativ definition då man helt enkelt överför ett begrepp från en 

kontext till en annan och menar att den där har en ekvivalent betydelse med ett annat begrepp(A«»B om 

K). Man tar då alltså ej hänsyn till ett teckens eventuella konnotationer från dess ursprungliga kontext 

utan ”bestämmer” helt sonika att dessa begrepp har samma betydelsegrad/omfattning. 14  

 Ett vanligt misstag är att man felaktigt antar att en stipulativ definition har skett men att denna de facto 

har uteblivit och två begrepp som antas vara likvärdiga har en betydelseskillnad exempelvis ”själv” och 

                                                 
11 Naess, Arne Empirisk Semantik, Universitetsförlaget, Oslo 1959, s 13ff.  
12 Barthes, Roland Litteraturens Nollpunkt, Arkiv Förlag/A-Z Förlag. Stockholm 1992. s.56ff. 
13 Denna utgavs postumt med von Wright som redaktör och är i praktiken en sammanställning av de så kallade ”Brown 
Book” och ”Blue Book” som innehåll Wittgensteins arbetsböcker.  
14 Naess, s. 33f.  
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”ensam” som ofta används synonymt men har olika värdeladdning.15 Med risk för att föregripa 

undersökningen kan kort nämnas att just dessa två begrepp är centrala även i skolans värld och man kan 

fråga sig vilket av begreppen som egentligen avses.  

Vidare så finner vi begrepp där betydelsen har förändrats men inte själva beteckningen. Ofta handlar det 

om begrepp där den ursprungliga beteckningen har upphört att existera och där man helt sonika 

”återanvänt” ordet för en liknande betydelse.16 Tanken är att då begreppets ursprungliga definition inte 

längre är aktuell så ska det heller inte föreligga något hinder att lägga in nya betydelser i det gamla. 

Detta kan låta lite underligt men om vi studerar etymologin i ett antal slumpmässigt utvalda ord kommer 

vi finna att många ord i vår vardagsvokabulär har haft en annan betydelse än vad det idag har.  

 Exempel på detta i uppsatsen är främst allt som berör entreprenörskap, exempelvis att det skulle vara 

synonymt med kreativ. För mig har ordet kreativ helt andra konnotationer än entreprenör och min 

tolkning blir således kanske inte så som avsändaren menar. 

 

En variant på stipulativ- och felaktig stipulativ definition är kognitivt likvärdiga begrepp och satser. 

Frågan om kognitivt likvärdiga begrepp och satser är dels en fråga om omfattningsdjup; hur heltäckande 

och statiskt ett begrepp är i sitt sammanhang, dels vilka andra begrepp som kan sägas ha likvärdiga (men 

ej ekvivalenta) betydelser.17 Detta kan illustreras med begreppskedjan: själv – ensam – egen – 

självständig – självständighet. Samtliga dessa begrepp rör sig över samma betydelsemässiga fält men 

har ej likvärdig betydelse.  

I den här uppsatsen är detta aktuellt främst i diskussioner som rör fakta, kunskap och sanning och då i 

synnerhet kopplat till begreppet självständig 

 

2.2.2 Betydelselikhet 

 

Om vi tittar på ett visst begrepp, låt oss säga ”sparkar” så har det kontextuellt en viss given betydelse. 

Ett vanligt misstag är att man sedan gör antagandet att detta begrepps, eller teckens, betydelse i viss 

kontext har exakt samma betydelse som i en annan, d.v.s. en stipulativ definition, när det i själva verket 

har en i någon grad ändrad omfattning och/eller betydelse.  

 

                                                 
15 Ibid. s. 30f. 
16 Ibid. s. 33f.  
17 von Wright, Georg Henrik Filosofi, Logik, Språk. Strömningar och gestalter i modern filosofi. Lund, Nya Doxa 1996. 
s.132f. 
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Lingvisten och filosofen Ferdinand de Saussure visade i ett exempel att enskilda ord kan ha olika 

betydelser även om begreppet (tecknet) i sig står oförändrat, detta dels utifrån kontext men även utifrån 

avsändarens och mottagarens förförståelse och/eller förväntningar kring tecknet.18 Saussure använde sig 

utav ordet ”sparkar” för att visa att de associationer som begreppet ger inte bara beror på begreppet i sig 

utan vilka begrepp som omger det samt vem som säger det ”Mannen sparkar tanten” och ”Mannen 

sparkar bollen” använder sig utav exakt samma verb, samma yttre språkform, men ger oss två helt skilda 

bilder av handlingen. Saussure benämner detta för la parole, det som faktiskt yttras och begreppets 

språkliga tecken, och la langue vilket är begreppets ”inre” betydelse som styrs av en rad.19 

Exempel på detta i uppsatsen är bland annat de olika definitionerna på kunskap samt även här begreppen 

entreprenör, entreprenörskap eller liknande begrepp med samma språkliga grund. Man kan även med 

fördel se den här uppsatsens titel som exempel på betydelselikhet.  

 

2.2.3 Grammatisk betydelse kontra logisk 

 

Russell ger följande exempel: Tänk er satsen ”Englands president är skallig”. Vi kan då direkt invända 

att det inte finns någon president i England utan en premiärminister och han är kanske rentav inte skallig 

men satsen är onekligen rent språkligt/grammatiskt korrekt. 20 Det finns alltså en diskrepans mellan vad 

tecknen säger oss rent språkligt och vad det sedan betyder logiskt alternativt innehållsmässigt. 

Wittgenstein tog detta resonemang ett steg längre och menade att detta avstånd mellan den grammatiskt 

”sanna” bilden och det logiskt ”sanna” bilden ofta är större och mer svårbestämt än vad vi tror.21 Till 

grund för detta visar Wittgenstein i en rad exempel att det finns satser som, i likhet med Russells 

exempel ovan, kan vara språkligt sanna men omöjliga att visa/erfara och vice versa (det sanna vi ser kan 

aldrig helt sägas). Vi kan exempelvis tala om en kentaur och faktiskt förstå vad detta är och hur den ser 

ut även om det inte avspeglar någon bild som vi verkligen kan se22. Poängen är således att även om ett 

begrepp saknar en verklig avbild, d.v.s. något som vi rent perceptionellt kan uppfatta, kan det ändå 

existera.  

Exempel på detta i uppsatsen är även här allt som rör fakta, sanning och kunskap.  

 

                                                 
18 Naess s. 11ff.  
19 de Saussure, s.45ff.  
20 von Wright, s.120f.  
21 Wittgenstein, s.19. 
22 von Wright, s. 130ff. 
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2.2.4 Intentionsdjup 

 
Omfattningen av ett begrepp kan även definieras utifrån avsändarens intentionsdjup. Låt oss anta att en 

person utan någon som helst utbildning i mekanik säger ”Den här bensinmotorn är bättre än den där 

dieselmotorn” kan vi dra slutsatsen att detta är en subjektiv åsikt bland många andra. Om samma sats å 

andra sidan sägs av en professor i energiteknik ges satsen genast en helt annan ”tyngd” eller just 

intentionsdjup.  Om sedan en talesman för ett oljebolag säger detta får det ytterligare en innebörd osv.23  

Begrepp, eller som det ibland kallas inom semantiken, tecknens betydelse och omfattningsdjup är 

således inte något som är bundet till tecknet per se utan är beroende av vem som använder dem. Detta är 

något som i allra högsta grad är värt att ha i åtanke i den här uppsatsen 

Exempel på detta i uppsatsen återfinns främst i de kapitel efter själva undersökningen då jag beskriver 

situationer där man ej tar hänsyn till intentionsdjup utan tilldelar en konstruerad auktoritet, exempelvis 

en utbildningsminister eller en journalist, en högre grad av intentionsdjup än vad de egentligen har.  

 

2.2.5 Kategorimisstag 

 

Kategorimisstag är den mer vetenskapliga benämningen på det som i vardagsvokabulär brukar 

benämnas för ”att jämföra äpplen med päron”. Med detta avses mer bestämt att man jämför två vitt 

skilda saker och därigenom får en icke-giltig slutsats.24 Exempel på detta skulle kunna vara satsen 

”lärare och läkaren har ju minsann lika lång utbildning, alltså skall de ha samma lön”. Även om 

påståendet rent sakligt är korrekt vad gäller grundpremisserna så finns det inget som talar för att man 

kan dra den slutsatsen då det är helt olika arbeten.  

 I min uppsats finner vi detta främst i de senare kapitelen där samband mellan fakta, kunskap och 

sanning diskuteras.  

 

2.2.6 Anekdotisk evidens 

 

Mitt sista exempel är inte så mycket ett semantiskt eller lingvistiskt problem som ett 

argumentationslogiskt där avsändaren genom ett eller möjligen ett fåtal exempel generaliserar ett enskilt 

exempel eller erfarenhet som allmänt gällande.25 Detta förekommer ofta i insändare och liknande där 

exempelvis ett otrevligt bemötande av en busschaufför vid ett tillfälle blir till att SL är otrevliga mot 

                                                 
23 Naess, s.17f. 
24 Naess, s. 48f. 
25 Liedman, Sven-Eric, Hets! En bok om skolan. Stockholm, Albert Bonniers Förlag. 2011. s.106f. 
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sina resenärer. Det enskilda exemplet får dessutom gärna bygga på hörsägen i stil med ”jo det har man 

ju hört hur det går till i skolan…” eller av gamla personliga erfarenheter ”när jag gick i skolan lärde vi 

oss alla glosor utantill” med efterföljande generaliserande slutsats att skolan som helhet därför borde 

återgå till innantill inlärning av glosor.  

 Exempel på detta i uppsatsen återfinns främst i den avslutande diskussionen där vissa debattartiklar och 

reportage citeras.   

 

2.3 Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan 

 

Med Gy11 kommer även en ny fokusering på entreprenörer och vikten av entreprenörskap i skolan 

betonas, både i form av ett eget ämne som kort och gott heter Entreprenörskap, samt något som 

betecknas som entreprenöriellt lärande. 26 Vad detta faktiskt innebär är dock inte helt givet, ej heller 

vilken roll entreprenörskap har i de olika ämnena. 27 Vissa menar då på att man i skolans värld ska 

översätta entreprenörskap till kreativitet.28  

Andra betonar begreppets mer traditionella innebörd företagande eller gör en indirekt koppling mellan 

de två begreppen:  

 

Sverige ska kunna stå starkt i en global konkurrens om jobb och investeringar. Entreprenörskap 
är därför ett viktigt perspektiv i skolan. Skolverket bör ges i uppdragatt samla in och sprida goda 
exempel på arbete med entreprenörskap i skolan. Lärare ska få fortbildning. Kunskaper i 
entreprenörskap ska ingå som en naturlig del i grundskolan och gymnasieskolan. Alla 
gymnasister ska ges möjlighet att prova på företagande.29 

 

I detta citat från Folkpartiets utbildningspolitiska punktprogram finner vi egentligen ingen definition av 

entreprenörskap men det kopplas ändå till just företagande. Utan att föregripa min analys vill jag 

påminna om exemplen om stipulativ definition (2.2.1), betydelselikhet (2.2.2) samt kategorimisstag 

(2.2.5).  

                                                 
26 Skollyftet om entreprenöriellt lärande: 
 http://skollyftet.se/2011/09/09/entreprenoriellt-larande-vad-ar-det/ läst 12-04-20. 
27 Duregård, Maria Lannvik Omstritt lärande på schemat publicerad 2012-03-01 21:28 
http://www.lararnasnyheter.se/yrke/2012/03/01/omstritt-l-rande-p-schemat läst 12-03-02. 
28 Skolverkets hemsida Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande:  
http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/1.154086/2.802/2.1248/entreprenorskap-och-entreprenoriellt-
forhallningssatt-1.108957 läst 12-03-25. 
29 Folkpartiet Liberalernas Skolprogram: 
http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_7281/scope_0/ImageVaultHandler.aspx läst 12-08-04. 
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Märk väl att själva ämnet entreprenörskap har en relativt tydlig läroplan och med tydliga mål30 och att 

jag ej kommer att behandla ämnet entreprenörskap utan introduceringen av begreppen entreprenörskap 

och entreprenöriellt lärande, dels från Skolverket och dels med kringmaterial såsom 10 teser om 

entreprenörskap. Om entreprenör nämns i samma andetag som filosofi och kunskap så ändras ju 

betydelsen av dessa begrepp, de är nu bundna till entreprenörskap och till de konnotationer det för med 

sig. (Se kap.2.2.2 samt 2.2.6).  

 

2.4 Kunskap i skolan  

 

Idag kan vi tycka att det låter självklart att skolan på något vis skall bidra till att eleven får kunskap om 

det som undervisas. Intressant är då att kunskap som begrepp inte nämns i någon läroplan förrän 1980.31 

Än mer intressant är att det heller aldrig i någon större utsträckning har diskuterats, vare sig då eller 

senare, vad som faktiskt är kunskap, hur man definierar begreppet kunskap och om det är det som 

skolan sedan på något sätt lär ut. Visst finns det undantag och när jag skriver i större utsträckning menar 

jag att större institutioner som Skolverket, Lärarfacken etc. inte diskuterat frågan även om den dock har 

dykt upp i exempelvis Filosofisk Tidskrift och liknande publikationer med minst sagt blygsamma 

upplagor. Två något skilda försök till en samtida diskussion kring kunskap är Sven-Eric Liedmans 

debattbok Hets samt i någon mening också utbildningsminister Jan Björklunds olika debattartiklar och 

uttalanden. 32 

 

Kunskaps nämns alltså särskilt först i 1980 års läroplan. Man är här starkt influerad av Deweys m.fl. 

tankar om ”att människor är aktiva och kunskapsbyggande till sin natur”33. Under 1970-talet fick den 

pedagogiska progressivismens en rejält förhöjd populäritet vilket, på pappret, innebar mer fokus på 

eleven och dennes individuella motivation, intresse och aktivitet snarare än den mer traditionella 

förmedlingspedagogiken.34  

 

1992 är första gången som ett försök till definition av själva kunskapsbegreppet görs genom att man 

introducerar de så kallade fyra F:n: Fakta, Förståelse, Förtrogenhet och 

                                                 
30 Skolverkets hemsida. Läroplan för gymnasieämnet Entreprenörskap: 
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=ENT&courseCode=ENTENR0#anchor_ENTENR0 läst 12-04-20 
31 Gustavsson, Bernt Vad är kunskap? Stockholm. Liber. 2002 s.23 
32 Björklund, Jan  Dags för läraren att åter ta plats i katedern. Publicerad 2011-03-13 00:50 http://www.dn.se/debatt/dags-
for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-kateder läst 12-08-17. 
33 Gustavsson. s.24. 
34 Ibid. s.23.   
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Färdighet i läroplanen35 Vad dessa fyra begrepp sedan innefattar definieras inte vilket kan tyckas 

märkligt. Mest anmärkningsvärt är att fakta skrivs in som en del av begreppet kunskap utan att man 

definierar vad som är fakta och vems fakta som är den giltiga. Genom att skriva in detta i Lpf94 har man 

således alltså lagstiftat både om vad som är kunskap och vad som är fakta.36 I den nuvarande skollagen 

finner vi i 1 kap 5 paragrafen ”Undervisning skall vila på vetenskap och beprövad erfarenhet”37. Detta 

kan sägas vara en vidgning av resonemanget ovan då man skriver in vetenskap som undervisningsgrund 

dock utan att definiera vad som är vetenskap, något som inte är helt oproblematiskt. Ett praktiskt 

exempel med koppling till pedagogisk verksamhet är waldorfpedagogikens vara eller icke-vara vid 

högskolan.38 

 

När de tvååriga så kallade yrkesprogrammen blev treåriga i samband med Lpf94 och därmed också gav 

högskolebehörighet var det, bland mycket annat, även en markering att det finns en bildning som är värd 

att få även om man ska jobba med något annat. Detta då även så kallade yrkesutbildningar, såsom 

Omvårdnadsprogrammet, Byggnadsprogrammet med flera, skulle ge högskolebehörighet och, på köpet, 

en hel del teoretiska kurser som egentligen inte krävdes för den behörigheten. Med GY11 har 

högskolebehörigheten förvunnit från yrkesprogrammen. Detta får då åt andra hållet representera en mer 

instrumentell syn på utbildning att den konkret ska leda till ett jobb. Själva ordet implicerar ju faktiskt 

att det ska leda till något.  

 

2.5 Kunskapsteori - Kunskapssyner.  

 

På eftergymnasial utbildning handlar kunskapsteori, som är en disciplin under ämnet filosofi, bland 

annat om hur vi kan nå kunskap och om det, egentligen, är möjligt att veta någonting.39 Vidare så 

diskuteras också, ibland utifrån ett språkfilosofiskt eller logiskt perspektiv, huruvida man sedan kan 

hävda att det man vet i någon mening är sant. Ofta går dessa frågor då över i värdeteori vars 

huvudfrågor kretsar kring vad som är värderingar, fakta och sanning.40 Vidare så gör man en distinktion 

mellan tro och vetande där tro inte nödvändigtvis är av en religiös natur utan snarare handlar om något 

                                                 
35 Ibid. s.17. 
36 Lindqvist, Patrik ”RORTY, ETNOCENTRISM OCH DEMOKRATI” artikel i Tidskrift för politisk filosofi nr 1. 2008. s. 
14ff. 
37 Gustavsson. s.43 
38 Levin, David Ny lag hot mot waldorfskolor Publicerad 10-06-18 23:27 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-lag-hot-mot-waldorfskolor_4887959.svd läst 12-05-21 
39 Bergström, Lars Grundbok i Värdeteori, Bokförlaget Thales 2004 kap. 2 
40 Bergström s. 43f. 
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man ej kan bevisa. Vad som sedan går att bevisa och framför allt hur det ska bevisas är själva grunden 

för den del av kunskapsteorin som benämns vetenskapsteori.41  

 En smula hårdraget kan man säga att vi på ena sidan finner den så kallade positivismen där man strävar 

efter objektivt sanna fakta, exempelvis genom empiriska försök där man praktiskt prövar om en hypotes 

håller42 eller ser huruvida ett experiment går att upprepa med samma resultat. Drivet till sin spets menar 

positivister att det som ej kan observeras genom perception är inte kunskap samt att det också existerar 

en teorineutral fakta där resultaten av en undersökning således skall utfalla identiskt oavsett teoretisk 

grund. 43  Renodlad klassisk positivism är idag relativt ovanlig men i lite omarbetad form fortfarande 

vanlig främst inom naturvetenskapliga discipliner även om dess ursprung går att finna hos sociologen 

Auguste Comte och filosofer som James Mill och Henri de Saint-Simon. 44  En vidareutveckling av 

positivismen är logisk positivism, som introducerades av Karl Popper, där man genom så kallad 

falsifiering studerar om en tes är giltig eller ej. 

Åt andra hållet finner vi olika modeller som till olika grad har en mer relativ syn på kunskap. Ett central 

namn här är Thomas Kuhn som introducerad begreppen paradigm och paradigmskifte där paradigm kan 

sägas stå för en viss vetenskaplig norm eller synsätt och när detta förändras på grund av sociala eller 

andra skäl så sker ett paradigmskifte.45 Att synen på en viss företeelse ändras och formas av sin 

omgivning är hos Kuhn m.fl. alltså inget bevis för att det skulle vara felaktigt och begrepp som fakta och 

kunskap betraktas således ej heller som statiska.46 Märk väl att begreppet har en något flytande 

betydelse (2.3.5) och att man idag ofta använder begreppet diskurs där man tidigare använt paradigm.  

 Varför jag tar upp detta är att dessa två, som jag väljer att förminska det till, olika ingångar till 

vetenskap tenderar att inte bara ha olika syn på vad kunskap är utan även på vad man ska ha den till. 

Den förstnämnda gruppen tenderar till att ha en instrumentell syn på kunskap det vill säga att man lär sig 

en viss faktakunskap för att kunna använda den till något47. Den andra gruppen tenderar istället att mer 

tala om bildning istället för utbildning (som ju rent språkligt har en mer instrumentell innebörd), där mer 

abstrakta förmågor som tolkning, kreativitet med mera ingår. Där finns inte en lika direkt koppling 

mellan kunskap och praktik.48 Dessa två synsätt på kunskap är centrala i min undersökning. Särskilt 

viktigt är det att ha detta i åtanke när man studerar gymnasieämnet filosofi då ämnet både handlar om 

                                                 
41  Se exempelvis Karl Popper, Rorty, Quine, Baudrillard m.fl. för andra möjliga vetenskapsteoretiska ingångar.  
42 Detta är centralt i vidareutvecklingen hypo(tetisk)-deduktiv metod.  
43 Johansson, Ingvar & Liedman, Sven-Eric Positivism och Marxism. P.A. Norstedts & Söner Förlag, Stockholm 1983. s. 63  
44Lübcke, Poul (red.) Filosofilexikonet. Filosofi och filosofiska begrepp från A till Ö. Stockholm. Forum. 1988. s. 94f. 
45Johansson & Liedman s. 48ff. 
46 Johansson & Liedman s. 62ff.  
47 Pragmatismen med Quine och Rorty (vilken kommer att tas upp senare) 
48 Karin Agélii och Bernt Gustavsson  i Gustavsson, Bernt (red.) Bildningens förvandlingar. Uddevalla, Bokförlaget Daidalos 
2007 s.71-111. 
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filosofi i form faktakunskaper samt filosofi som en metod eller praktik.49 Faktakunskaper kan då sägas 

vara exempelvis filosofihistoria och det filosofen och pedagogen Ann S. Pihlgren benämner praktik, för 

metod och pedagogik.  

 

När man idag läser den skolpolitiska debatten (hemsidor, dagstidningar, pedagogiska forum) är det lätt 

att få intrycket att frågan om vad som är kunskap är en helt ny fråga. Så är naturligtvis inte fallet; frågan 

om vad vi egentligen kan veta och vad som är värt att veta går tillbaka till antiken. Skillnaden mot då är 

tid, det går idag inte särskilt många år mellan de olika skolreformerna. Ibland återfinns även ett 

polariserande drag i debatten, antingen det ena eller det andra. Faktakunskaper, vilket ofta sätts i motsats 

till tolkning, är ju en förutsättning för analys (annars finns ju inte så mycket att analysera) och 

faktakunskaper som inte tolkas eller sätts i ett sammanhang är betydelselösa vare sig man betraktar 

skolans uppgift som instrumentell eller bildande50.  

 

2.6 En kunskapsdefinition för skolan 

 

Jag har inga ambitioner att redogöra för alla de olika perspektiv och filosofiska inriktningar som 

existerar kring kunskapsbegreppet i stort utan vill endast ge en för sammanhanget användbar definition 

av begreppet kunskap, en definition som är applicerbar på skolans värld och undervisning. Jag använder 

mig då av Bertrand Russells indelning av olika typer, eller klasser, av kunskap vilka han benämner 

Knowledge by acquaintance och Knowledge by descprition.51 Dessa har senare ibland benämnts som 

direct/indirect knowledge men dessvärre inte helt konsekvent (i synnerhet inte i översättning) varför jag 

håller fast vid Russells originalterminologi.  

 Bakgrunden till Russells definitioner var att han, liksom senare en rad andra, Wittgenstein var en, ansåg 

att vetenskapen (och därmed också alla andra) har blandat ihop primärt två betydelser av att veta 

(Know). Mycket kortfattat kan sägas att knowledge by acquiantance är att kunskap innebär att man 

faktiskt vet hur man ska använda sig av en viss kunskap medan by description innebär att man endast 

vet om att något är eller förhåller sig på ett visst vis utan att till fullo förstå principen eller, om man så 

vill, essensen av något. Ursprungligen behandlade denna teori enbart det som Russell benämnde för 

”kunskap om ting” men med tiden kom teorin att reviderats ett otal gånger (delvis på grund av eller tack 

vare attacker från Wittgenstein om dess giltighet) och till slut behandla kunskap i stort. Senare 

                                                 
49 Pihlgrehn, Ann S. Sokratiska samtal i undervisningen, Lund, Studentlitteratur 2010 
50 Huruvida det överhuvudtaget finns faktakunskaper som inte är tolkade är dock inte något som alla vetenskapsteoretiker 
instämmer i.  
51 von Wright s121.  
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förändringar har främst behandlat subjektets roll i förnimmelsen av själva kunskapen, det vill säga hur vi 

tolkar och tolkningens roll. De mer postmoderna texttolkningsdiskurserna tillskriver tolkningen en något 

större roll, milt uttryckt, än vad Russell och hans samtida kollegor gjorde för att peka på den kanske 

största skillnaden. Själva grundterminologin, och problemet kvarstår dock, nämligen att kunskap kan 

vara åtminstone två helt skilda saker.  

 Det kan i sammanhanget vara värt att påpeka att det även existerar en diskussion, både hos äldre och 

inom modern kunskapsteori, kring vad vi överhuvudtaget kan veta samt om vi vidare kan lite på 

perception som förmedlingskanal av denna kunskap. Även om jag finner frågor som dessa intressanta så 

faller de utanför ramarna för den här uppsatsen.  

 

2.7 Material 

 

I första hand de nya och de gamla kunskapskriterierna samt läroplanerna i ämnet Filosofi 1 och Filosofi 

A. Det är i sammanhanget värt att poängtera att då det handlar om två olika betygssystem är inte det 

enskilda betygsstegen ekvivalenta, dvs. ett VG i Lgy94 är inte översättningsbart till ett C i Gy11, även 

om Skolverket lägger fram liknande förslag under en övergångsperiod.52 Detta spelar en mindre roll i 

min undersökning då jag ej är ute efter att jämföra de olika betygssystemen per se. Kompletterande 

material är i första hand andra dokument från Skolverket rörande betygssättning och tolkning av de 

olika kriterierna eller begreppen. Grundmaterialet är alltså enbart primärkällor.   

 

3. Analys av betygs- och kunskapskriterier 
 

Det är alltid problematiskt att jämföra två saker som på något vis skiljer sig åt på ett avgörande vis vad 

gäller form vilket är fallet i betygskriterierna från Lpf94 och kunskapskriterierna från GY11. Självfallet 

kan man då konstatera att den skillnaden föreligger men om det är en mer eller mindre uppenbar 

skillnad så är frågan om det är så värdefullt att ens dra den slutsatsen. Den tydligaste skillnaden på 

materialet i den här undersökningen är att betygen i GY11 är ändrade så att det finns fler betygssteg. Å 

andra sidan finns det inte fler betygssteg med konkreta kriterier än tidigare, de nya stegen D och B är 

snarast att jämföra ”starkt E” alternativt ”nästan A” eller liknande. Min poäng är alltså att trots att det 

                                                 
52 Skolverkets hemsida. Råd inför betygssättning: 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.162424!Menu/article/attachment/Om_betygssattning_grundskolan_mfl_2012-02-
24.pdf  läst 12-03-25.  
 
 



14 
 

nya systemet innehåller fler steg så innehåller det inte fler steg med specifika kriterier. Detta är värt 

påpeka även om det primärt inte är en jämförelse av betygsstegen per se som jag ska göra.   

 Vidare så är de specifika betygskriterierna för Filosofi A betydligt färre än vad som gäller för 

kunskapskriterierna i Filosofi 1 och har dessutom ett lite annorlunda upplägg där man inte med samma 

tydlighet som i Filosofi 1 kan se en gradvis stegring av kriterierna. Enligt kunskapskriterierna för 

Filosofi 1 (GY11) är det även möjligt att i olika hög grad inneha olika kunskaper vilket alltså inte är 

fallet i Lgo94. Detta är minst sagt lite underligt då det får resultatet att en elev inte kan inneha kunskaper 

i olika stor utsträckning alternativt att vissa kunskaper bara finns till en viss grad (se G-kriterierna), 

således blir det svårt att se en utvecklingskurva. 

 

En annan tydlig skillnad gällande form är att de äldre betygskriterierna skiljer sig åt från de nya då de är 

skrivna i punktform d.v.s., det står uppställda mening för mening, kriterium för kriterium, medan de i 

GY11 återfinns i en löpande text som bitvis gör den svårtolkad. Texten från GY11 finns av 

utrymmesskäl endast som Bilaga 2 och i själva brödtexten nedan redovisas istället en tolkad version där 

jag har urskilt varje krav och/eller mål till en språklig mening. Anledningen till att jag gjort på det viset 

är primärt att det möjliggör en jämförelse mellan de två olika kriterierna, en sådan tolkning eller 

omskrivning är dock inte helt problemfri vilket kommer att framgå vid respektive exempel.  

Jag kommer nedan (3.1-3.3) att redovisa de olika betygsstegen separat och jag vill här upprepa att 

kunskapskriterierna för Filosofi 1 är språkligt tolkade och bearbetate för att underlätta en komparativ 

läsning. En tolkning är just en tolkning och det finns självfallet en risk att man läser in något som 

egentligen inte uttrycks alternativt tappar bort en viktig del. Skolverket skriver själva i sin broschyr med 

råd för betygssättning: 

  
Hur ska man tolka begreppen i kunskapskraven?  
I kunskapskraven används ett begränsat antal värdeord som används i flera ämnen. Ord 
får till stor del sin betydelse i de sammanhang de används och det är därför inte möjligt 
att göra generella definitioner53 

 

Det kommer att finnas skäl att återkomma till skolverkets råd men kort kan sägas att jag instämmer i att 

betydelsen begrepp är kontextuell.  

En oklarhet i det äldre systemet är vidare frågan om man måste ha uppnått samtliga mål för G för att 

uppnå ett VG, vilket är fallet för motsvarande höjning E till C. De lärare som jag talat med, och då lärare 

överlag, ej bara filosofilärare, menar att man rätt snart ”känner av” ett betygssystem och vad ”praxis” är. 

                                                 
53 Skolverkets hemsida. Råd inför betygssättning: 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.162424!Menu/article/attachment/Om_betygssattning_grundskolan_mfl_2012-02-
24.pdf  läst 12-03-25. 
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Det är naturligtvis möjligt att det i praktiken kan förhålla sig så men frågan är till vilken grad; ju högre 

grad av ”känna av” desto mer godtycke vilket försvårar inte bara rättviseaspekten utan även generella 

jämförelser, kvantifiering och eventuella kvalitetssäkringar.  Det råder uppenbarligen ingen konsensus i 

frågan men då syftet med min uppsats inte är att kritisera dessa aspekter av betygsystemen, nya som 

gamla, nöjer jag mig med att konstatera det och informera om det förhållandet utan att problematisera 

just den aspekten ytterligare.  

Nedan följer betygskriterierna i Filosofi A samt i bearbetad form (originaltexten finns som bilaga 2) 

kunskapskriterierna för Filosofi 1 och jag har valt att disponera det så att jag utgår i de äldre kriterierna i 

Lpf94 för att från det spåra förändringar.  

 

3.1 Betyg Godkänt och Betyg E 

 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven argumenterar i tal och skrift och motiverar egna filosofiska ställningstaganden. 

Eleven diskuterar grundläggande etiska och existentiella problemställningar.  

Eleven visar en prövande och undersökande inställning till vad som är kunskap och vetenskap. 

Eleven läser och reflekterar över filosofiska texter. 54  

 

Betyget E 

 

Efter att ha tagit ut kraven och målen i GY11 och formulerat dem som enskilda satser får vi följande: 

 

Eleven ska översiktligt kunna redogöra och diskutera för några frågor och teorier inom ämnet filosofi.   

Eleven ska med viss säkerhet kunna använda sig av några relevanta filosofiska begrepp. 

Eleven ska kunna göra enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier.  

Eleven ska med viss säkerhet kunna identifiera filosofiska frågor. 

Eleven ska kunna göra enkla analyser av några frågor och teorier. 

-  

Eleven ska i sin analys med viss säkerhet ge enkla förklaringar och använda några relevanta filosofiska 

begrepp.  

- 

                                                 
54 Skolverkets hemsida. Läroplan för gymnasieämnet Filosofi A Lpf94: 
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=filosofiA läst 12-04-04. 
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Eleven ska ta ställning till filosofiska frågor och teorier med hjälp av enkla slutsatser.  

Eleven ska med viss säkerhet förstå språkliga nyanser och logisk argumentation.  

Eleven ska med enkla argument ta ställning i filosofiska frågor. 55 

 

Reflektioner 

 

För betyget E finns det nu alltså nio kunskapskriterier att jämföra med motsvarande fyra för ett G i 

Lpf94.  

Streck innebär att för betyget E finns ej ett visst kunskapskrav som dock återfinns på C och/eller A. Som 

nämnts tidigare har ju det nya betygssystemet mer formen av olika grader av samma krav än det förra 

där ett högre betygssteg innebar andra, nya krav än på en lägre nivå. Även om det faktiskt ej explicit 

uttrycks att en elev för ett VG även måste klara även kraven för G så verkar praxis ha varit så.56 

Om vi då först studerar de fyra kraven från Lpf94 i relation till GY11 så finner vi att  

det första målet finns kvar såtillvida att innehållet om argumentation är kvar men att det skall ske i tal 

och skrift har fallit bort, samt att det ej heller förelåg ”viss säkerhet” för detta betygskrav. Denna typ av 

gradering med ”viss säkerhet”, ”säkerhet” samt förstärkningar såsom ”utförligt” och ”utförligt och 

nyanserat.” 

 Det andra målet om att ”diskutera etiska och existentiella” tankegångar saknas även det i just det 

specificerade formen, att ”redogöra och diskutera för några frågor och teorier” kan ju för all del 

innefatta just etiska och/eller existentiella frågeställningar men det behöver ej vara så. Att precisera vad 

”några” innebär är ju inte helt lätt men man kan nog, utifrån de övriga kunskapskraven, anta att de 

handlar om fler än en av dessa olika delfrågor som ämnet filosofi ska ta upp.  

 Det tredje målet i Lpf94 lyder ”Eleven visar en prövande och undersökande inställning till vad som är 

kunskap och vetenskap.” Detta krav återfinns inte alls, inte på någon betygsnivå vilket är minst sagt 

anmärkningsvärt då det kan sägas vara en utav hörnstenarna inte bara inom filosofiämnet utan inom 

lärande i allmänhet. Även om det finns krav som talar om ”identifiera filosofiska problem” eller 

”frågor” etc. så inget om just detta. Man ska då också ha i åtanke att kraven numerärt har ökat för 

samtliga betygssteg. Om det bara fanns ett krav i filosofiämnet borde det ju vara detta; att lära eleven en 

prövande, kritisk, vetenskaplig metodologi och ett allmänt kritiskt förhållningssätt till fakta och vad som 

är kunskap. Jag kommer att återkomma till detta i kap (3.4). 

                                                 
55 Skolverkets hemsida. Läroplan för gymnasieämnet Filosofi 1 GY11: 
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=FIO läst 12-03-25. Här i bearbetad form.    
  
56 Detta baseras endast på egen erfarenhet och vad andra gymnasielärare samt lärare på lärarutbildningen sagt mig. Således 
kan man ej dra några slutsatser kring detta och det är alltså möjligt att det har funnits ett sådant krav officiellt.  
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 Det fjärde målet om att eleven läser och reflekterar över filosofiska texter återfinns inte heller i samma 

form men eleven antas, i någon grad, förstå filosofiska begrepp, frågor samt kunna förklara dessa och ge 

enklare analyser. Vad som de facto alltså tagits bort är själva läsandet, dvs. hur eleven tillgodoser sig 

vad som står i de filosofiska texterna. Man skulle även kunna tolka det som om filosofiska originaltexter 

överhuvudtaget inte längre är intressanta utan att det räcker med läroböcker etc. Jag väljer dock att tolka 

det som om det är just läsandet som man vill ta bort, en tendens som också återfinns i ämnet Svenska 

där man numera betonar att ”eleven skall tillgodogöra sig berättande” och detta även innefattar film och 

”rörlig bild”57 

 

Vid det första strecket för betyg E står det för de högre betygen, kunskapskraven, att ”eleven skall 

formulera sig självständigt i förhållande till valda källor”. Det krävs alltså ej självständiga formuleringar 

i förhållande till valda källor för betyg E. Om vi för ögonblicket bortser från vad egentligen ”valda 

källor” kan betyda och enbart fokuserar på ”formulera sig självständigt” och detta i relation till valda 

källor. Innebär det att själva refererandet till källor inte behöver vara självständigt eller att det kanske 

inte en behövs källhänvisning alls? Är det rentav så att man menar att källkritik överhuvudtaget inte 

behövs. Detta vore ett minst sagt drastiskt påstående, även om det naturligtvis är teoretiskt möjligt att 

det förhåller sig så, i synnerhet då det är ett av grundkraven i exempelvis Svenska 1 och Historia 1b/1a1 

som läses redan i årskurs ett. Filosofi läses vanligtvis i årskurs tre och det vore underligt om källkritik 

etc. skulle försvinna som kunskapskrav under dessa två år. 

 

3.2 Betyg Väl Godkänt och Betyg C 

 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven beskriver filosofins huvudområden och analyserar några centrala filosofiska teorier. 

Eleven bearbetar och diskuterar etiska och andra problemställningar samt gör egna bedömningar.  

Eleven använder olika filosofiska teorier och analysmodeller på vardagliga eller vetenskapliga frågor. 

Eleven formulerar och presenterar något valfritt filosofiskt problem58. 

 

Betyg C 

Om man bryter ned även detta till enkla satser får man följande: 

                                                 
57 Skolverkets hemsida. Läroplan för gymnasieämnet Svenska: 
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sve 
läst 12-03-25 
58 Skolverkets hemsida. Läroplan för gymnasieämnet Filosofi A Lpf94: 
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=filosofiA läst 12-04-04. 
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Eleven ska utförligt och med välgrundade argument redogöra och diskutera för flera frågor och teorier 

inom ämnet filosofi.  

Eleven ska med viss säkerhet kunna använda sig utav flera relevanta filosofiska begrepp. 

Eleven ska kunna göra välgrundade jämförelser mellan filosofiska teorier. 

Eleven ska utförligt kunna identifiera filosofiska frågor. 

Eleven ska kunna göra välgrundade analyser av några frågor och teorier. 

Eleven ska formulera dig självständigt i förhållande till valda källor.  

Eleven ska i sin analys ge välgrundade förklaringar och med viss säkerhet använda flera relevanta 

filosofiska begrepp.  

- 

Eleven ska ta ställning till filosofiska frågor och teorier med hjälp av välgrundade slutsatser. 

Eleven ska med viss säkerhet förstå språkliga nyanser och logisk argumentation. 

Eleven ska med välgrundade argument ta ställning i filosofiska frågor59. 

 

Reflektioner. 

 

Här är då fallet att vi har tio kunskapskriterier i jämförelse med tidigare fyra.  

Det första målet i det gamla systemet är här dels av deskriptiv karaktär vilket även återfinns i det nya 

systemet om än med andra begrepp, ”beskriver” mot ”redogöra”. Analysdelen återkommer även den.  

Vad gäller det andra målet så kan man här se en stegring av djup i förhållande till kriteriet för G då man 

inte bara lägger till vad eleven har en ”prövande inställning” till utan även om hur, då man dessutom 

lägger till ”samt gör egna bedömningar”. Om man då blickar framåt till GY11 så finner man där inga 

formuleringar om ”egna” på motsvarande C – nivå men väl på A nivå, huruvida något är ”eget” eller ej 

anses där inte vara väsentligt. Dock finner vi ett nytt kriterium i GY11 som kan sägas överlappa detta 

gamla krav nämligen att ”eleven ska formulera sig självständigt i förhållande till valda källor”. Att göra 

egna bedömningar och att formulera sig självständigt är definitivt inte synonymt men rör sig delvis 

kring samma fält då både ”egna” och ”självständig” kan sägas beröra dels vem eller vilka som gör detta 

och dels hur. Varken i nya eller gamla läroplanen definieras dock vad dessa begrepp står för. En 

diskussion kring detta återkommer i kap 3.2  

                                                 
59 Skolverkets hemsida. Läroplan för gymnasieämnet Filosofi 1 GY11: 
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=FIO läst 12-03-25. Här i bearbetad form. 
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Det tredje målet finner vi till stor del kvar i form av kriterier kring att ta ”ställning filosofi i filosofiska 

frågor” samt ”göra välgrundade analyser av några frågor och teorier” Skillnaden här kan sägas vara att 

man går från ”olika teorier” till ”några” men att dessa å andra sidan skall vara ”välformulerade” vilket 

tidigare ej var ett kriterium.  

Det fjärde målet finns kvar helt oförändrat vilket sticker ut lite i sammanhanget. Jag kommer dock i 

kommande kapitel att diskutera huruvida man verkligen kan hävda att en viss sats de facto är oförändrad 

om den sätts i ett nytt sammanhang.    

 

Ett nytt krav både för betyget C jämfört med E samt för GY11 är att ”eleven skall formulera sig 

självständigt i förhållande till egna källor” 

3.3  Betyg Mycket Väl Godkänt och Betyg A 

 

Kriterier för betyget Mycket Väl godkänd 

Eleven visar självständighet och kritisk förmåga när det gäller att jämföra, tillämpa och värdera olika 

centrala filosofiska teorier. 

Eleven upptäcker filosofiska problem under sina studier eller i diskussioner och ställer relevanta frågor. 

Eleven tolkar och preciserar filosofiska frågeställningar samt ger argument både för och emot en 

ståndpunkt. 

Eleven analyserar valda filosofiska texter och sätter in dem i ett idémässigt sammanhang60.  

Betyget A 

Eleven ska utförligt och nyanserat samt med välgrundade argument redogöra och diskutera för flera 

frågor och teorier inom ämnet filosofi.  

Eleven ska med säkerhet kunna använda sig utav flera relevanta filosofiska begrepp. 

Eleven ska kunna göra välgrundade och nyanserade jämförelser mellan filosofiska teorier. 

Eleven ska med säkerhet kunna identifiera filosofiska frågor. 

Eleven ska kunna göra välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier. 

Eleven ska formulera sig självständigt i förhållande till valda källor. 

Eleven ska i sin analys ge välgrundade och nyanserade förklaringar och med viss säkerhet använda flera 

relevanta filosofiska begrepp. 

Utifrån sin analys formulerar eleven egna relevanta frågor och upptäcker relaterade filosofiska problem.  

                                                 
60 Skolverkets hemsida. Läroplan för gymnasieämnet Filosofi A Lpf94: 
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=filosofiA läst 120404 
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Eleven ska ta ställning till filosofiska frågor och teorier med hjälp av välgrundade och nyanserade 

slutsatser.  

Eleven ska med säkerhet förstå språkliga nyanser och logisk argumentation.  

Eleven ska med välgrundade och nyanserade argument ta ställning i filosofiska frågor.61 

 

Reflektioner 

 

Antalet kunskapskriterier är i GY11 elva till antalet medan de gamla betygskriterierna fortfarande är 

fyra.  

I det första målet betonas självständighet vad gäller en rad förmågor kring tillämpning av filosofiämnet. 

Vi har tidigare stött på begreppen ”egen”, ”egna” och ”självständiga” vilket onekligen är begrepp i 

samma fält. I kapitel 3.4 kommer en diskussion kring dessa begrepp föras avvägt mot de semantiska 

reglerna i kap 2.2,1 till 2.2.6. Kort kan dock sägas att inte heller här får vi en definition utan måste tolka 

begreppet, är självständighet, självständiga och egna synonymer och i förhållande till vad detta sätts till; 

andra elever, lärare, samhälle, ideologier, entreprenörer etc. Vidare uppstår frågan om begreppen är 

synonyma med andra begrepp i samma fält såsom ”individuellt”, ”själv”, ”ensam” etc. Jag vill här passa 

på att påminna om felaktig stipulativ definition (2.2.1), betydelselikhet (2.2.2) samt kategorimisstag 

(2.2.5). då dessa figurer kommer att kopplas till dessa begrepp i diskussionen i kap 3.2 och framåt.  

 I det andra målet är det förvisso intressant att man skiljer på ”studier och diskussioner”, och således gör 

en skillnad mellan de två, men detta har försvunnit till GY11 varför det ej diskuteras mer här.  

 Det tredje målet återfinns delvis i de nya kraven då det även där ställs krav på att eleven ska ta ställning 

i filosofiska frågor. Borttaget är dock begreppet ”preciserar” utan vilket ett ställningstagande möjligen 

blir problematiskt; för exakt vad tar eleven ställning? Är det elevens egen position eller en annan redan 

existerande ståndpunkt som intas. När man läser det som mot nya kraven uppstår även frågan om 

självständighet är implicerat? 

 Avslutningsvis då det fjärde målet vilket möjligen kan tolkas som en stegring utifrån G men med 

skillnaden att man nu analyserar och inte reflekterar, hur nu det är möjligt, samt sätter dem i ett 

idémässigt sammanhang. 

 På A-nivå finner vi nu också ” Utifrån sin analys formulerar eleven egna relevanta frågor och upptäcker 

relaterade filosofiska problem” som då baseras på krav om analys av teorier som dessutom är relevanta. 

Vidare så har vi även själva begreppet ”kunskapskriterier” – det är alltså inte bara frågan om vissa 

                                                 
61 Skolverkets hemsida. Läroplan för gymnasieämnet Filosofi 1 GY11: 
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sok-program-och-
amnesplaner/subject.htm?subjectCode=FIO läst 12-03-25. Här i bearbetad form.. 



21 
 

nivåer en elev skall uppnå för att få ett visst betyg, det är nivåer som även definierar vad som är 

kunskap. Om man uppnår en viss nivå har man denna kunskap, annars så har man den inte. Denna syn 

på kunskap som något vi objektivt kan betrakta utifrån och mäta är en kunskapssyn som traditionellt 

återfinns hos den klassiska positivismen närmast ett positivistiskt perspektiv. 

Jag kommer i min avslutande diskussion ta upp några mer allmänna problem kring mätbarhet och 

kvantifiering.   

3.4 Allmänna Kommentarer till betygen 

 

Skolverket skriver själva i sin broschyr med råd för betygssättning:  

 
Hur ska man tolka begreppen i kunskapskraven? 
I kunskapskraven används ett begränsat antal värdeord som används i flera ämnen. Ord får till 
stor del sin betydelse i de sammanhang de används och det är därför inte möjligt att göra 
generella definitioner62 
 
 

Jag instämmer i att det inte föreligger särskilt många värdeord såsom ”bra” och ”dåligt” i de nya 

kunskapskriterierna men väl en hel del vaga begrepp och begrepp där en rad olika språkliga problem 

föreligger såsom betydelselikhet och antagen stipulativ definition. Vad innebär exempelvis ”viss 

säkerhet”? Vi kan rimligen anta att det innebär med mer säkerhet än ingen alls men samtidigt mindre än 

”säkerhet”. Men exakt var går den gränsen, när går en förmåga från att vara utan säkerhet till viss 

säkerhet och till sist med säkerhet? Vidare finner vi begrepp som ”nyanserat” och ”välgrundade” 

begrepp som innehar samma typ av vaghet som ”viss säkerhet”.  

Märkligt här är också att skolverket ansluter sig till en slags relativism vad gäller begrepp och satser då 

man menar att ord får sin betydelse av sitt sammanhang. Det är de inte först med, Saussure och Barthes 

kunde inte sagt det bättre själva, men som råd i betygssättning är det månne kanske klen tröst för en 

lärare att få rådet att ”det beror på”. Vidare är det en något underlig dikotomi; att ge relativistiska råd till 

något som utger sig för att vara absolut, ett visst betygssteg ska per definition inte kunna skifta beroende 

på situation utan vara objektivt mätbart.63Betygen är uttryckligen individuella64 men samtidigt så skall 

förmågor som ”elevens förmåga till samarbete” etc. bedömas, dvs. hur eleven kan samarbeta med andra 

elever och hur väl eleven fungerar i gruppsammanhang. Vi ska alltså här bedöma förmåga till kollektiv 

                                                 
62Skolverkets hemsida. Råd inför betygssättning: 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.162424!Menu/article/attachment/Om_betygssattning_grundskolan_mfl_2012-02-
24.pdf  läst 12-03-25. 
63 Lundahl, Christian & Fichtelius, Maria-Folke (red.) Bedömning i och av skolan – praktik, principer, politik. 
Studentlitteratur, Lund 2010 s.129ff.   
64 Skolverkets hemsida. Råd inför betygssättning: 
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.162424!Menu/article/attachment/Om_betygssattning_grundskolan_mfl_2012-02-
24.pdf  läst 12-03-25. 
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handling utifrån ett individuellt perspektiv. Ja, vi förresten, jag som individuell lärare ska bedöma det. 

Detta problem föreligger ju vid all betygssättning men jag menar att det blir än mer underligt att bedöma 

individuella insatser som egentligen är kollektiva. En gruppinsats är just en gruppinsats och inte en 

individuell 

 

Intressant vad gäller kunskapskriterierna är också de som betonar självständigt. Exempelvis så finner 

man formuleringen: Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till valda källor. för betyg C och A 

(alltså ej för betyg E) samt på A: Utifrån din analys formulerar du egna relevanta frågor och upptäcker 

relaterade filosofiska problem. Kärnordet här är ”egna”. Vill vi att våra gymnasieelever skall formulera 

”för filosofin relevanta frågor” som inte har ställts tidigare? Om frågan ställts tidigare kan den väl inte 

anses vara ens egen, då har den ju ställts av någon annan tidigare? Detta är möjligen en lite väl hård 

tolkning och jag tror heller inte att Skolverket menar att en 18-åring måste ställa upp en ny filosofisk 

frågeställning för att nå betyg A. En annan möjlighet är då att eleven formulerar frågor utan någon 

annans inblandning, d.v.s. formulerar frågan ”själv”. Men ”själv” menas då troligen inte heller att eleven 

säger själva frågan utan hjälp av bakgrundskör eller liknande utan att det är något som inte har 

framarbetats i grupp. Men om nu det skall ha framarbetats utan gruppinblandning, innefattar det då 

också läraren? Om ja, vad har då egentligen läraren för funktion? Och hur ska det då vara möjligt för 

läraren att sätta ett betyg på det som sker ”själv”? Jag finner inte bara att detta är problematiskt utifrån 

de kunskapskriterier som föreligger utan även strider mot filosofi som ämne; grunden för undervisning 

är det filosofiska samtalet eller det Sokratiska Samtalet65  om man så vill, där medlet för att uppnå 

kunskap är just dialogen, en gemensam, kollektiv aktivitet.66 

Man betonar alltså ”självständigt” och lägger ett högre värde, i brist på bättre begrepp, i detta genom att 

sätta ett högre betyg i den förmågan (även om jag ovan visat att inte heller den tolkningen är så 

självklar). Tidigare finner vi i kraven för MVG ”självständighet” vilket onekligen har en betydelselikhet 

med ”självständigt”.  

Jag drar slutsatsen att man med självständig menar något som är ekvivalent med individuell, detta då 

betygen faktiskt sätts individuellt men framförallt då man gör kopplingen mellan självständiga och 

egna67. Den stora frågan är då varför Skolverket vill göra den kopplingen.  

 Det är nu frågan om entreprenörskap kommer in, såsom den tolkas av skolverket där entreprenörskap 

ses som en något som bedrivs individuellt68. Tanken må vara god, uppmuntra elever till att ta till vara 

                                                 
65 Pihlgren, s.15ff. 
66Se exempelvis Platons dialoger för en beskrivning av dialogen som metod. ”En bok talar inte” sägs ha varit Platons svar på 
varför han ej skrev böcker.   
67 Se kap 2.2.2 om Betydelselikhet 
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individuella idéer, men ”självständighet” blir lätt ”själv” som blir ”ensam”. Om vi dessutom betraktar 

skolan instrumentellt borde vi väl även sträva efter en slags nyttomaximering, en slags 

kunskapsutilitarism i brist på bättre ord, där så många som möjligt når ett så högt kunskapskriterium 

som möjligt. Om det är målet, vilket jag för all del inte kan vara säker på men finner rimligt utifrån min 

läsning ovan, borde man väl snarare fokusera och ”belöna” kollektiva kunskaper.69  

3.5 Betyg i ljuset av entreprenörskap 

 

Det kan nu vara på sin plats att åter påminna om citatet från skolverket ovan om där de betonade att 

betydelsen kommer av sammanhanget men att de även hade undvikit värdeord. Men om man nu menar 

att man undviker värdeord i själva kunskapskraven, vilket jag ovan dessutom ifrågasatt om man faktiskt 

gör, bör man då inte göra det i andra dokument som finns? Möjligen är det lite väl drastiskt att kalla 

entreprenör för värdeord men det är uppenbarligen ett ord som kan ha olika laddning för olika 

människor och situationer. Om sedan skolor får folders sponsrade av Svenskt Näringsliv ger det 

ytterligare konnotationer än begreppet per se, då det är om inte värdeladdat så i varje fall laddat bara 

genom att vara Svenskt Näringsliv70. Om foldern å andra sidan hade givits ut av exempelvis Arbetaren 

hade intentionsdjupet blivit ett annat och begreppet fått en annan tolkningsgrund.  

 

Då Skolverket själva betonar begreppens kontextuella grund så kan det ju vara intressant att pröva den 

modellen: 

Om vi för ett ögonblick tänker på Saussures exempel kring ordet ”sparkar” och sedan gör om det 

tankeexperimentet med begreppet ”självständig” och sedan sätter det i några olika kontexter och ser 

vilken betydelse det får71:  

A. Kolonialism B Kunskapskriterier C Juridik D Konst  

 

Här menar jag att begreppet skiftar i betydelse. I fallet A misstänker jag att kombinationen 

”självständig” och ”kolonialism” hos de flesta ger associationer kring den kolonialiserade världens 

frigörelse. I fallet C ger det antagligen en koppling till individuell i någon mening (ägande, skuld etc.) 

och i D kanske konst eller musik som faller lite utanför det kommersiella, lite udda och eget. 

                                                                                                                                                                         
68 Skolverkets hemsida. Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande: http://www.skolverket.se/kursplaner-och-
betyg/1.154086/2.802/2.1248/entreprenorskap-och-entreprenoriellt-forhallningssatt-1.108957  läst 12-03-25. 
69 Utan att för den delen mena att det är så det bör vara förefaller det vara en logisk konsekvens av denna instrumentella 
kunskapssyn. 
70 Foldern 10 teser om entreprenörskap – Studiematerial och lärarhandledning för grund – och gymnasieskolan kopplad till 
webbportalen foretagsamheten.se. 
71 de Saussure s.45ff. 
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Naturligtvis kanske inte alla människor gör just dessa associationer men vi kan med säkerhet anta att de 

associerar.  

 Om vi sedan tar begreppet entreprenör och binder det kontextuellt till följande: 

A. Kunskapskriterier B Småland C. Maria Montazami D Joachim Posener  

 

Vad gäller Småland så är det en mycket vanlig positiv koppling till entreprenörskap, vi finner Gnosjö-

andan och Ingvar Kamprad, begåvade människor som väl tar till vara på idéer. Detta gjorde även 

Joachim Posener men på ett lite anat vis när han i samband med den så kallade Trustor-affären blev 

efterlyst för mångmiljonbedrägeri.72 Innan detta uppdagades och han flydde landet, hade även han lyfts 

han fram som entreprenör. I detta fall är det troligen inte nit och redlighet som dyker upp i huvudet utan 

snarare girighet och ett själviskt agerande. Maria Montazami är främst känd som deltagare i en dokusåpa 

om svenska kvinnor som bor i Hollywood och hon har lyckats bygga upp en viss kultstatus kring sin 

person. När hon intervjuas i pressen har hon yrkestiteln entreprenör73 även om det är oklart vad som 

hennes entreprenörskap består av.  Även här är det tydligt att det är ett begrepp vars betydelse styrs av 

sin kontext, inte tvärtom.  

 Fortsätter vi att applicera modellen ovan, med att binda två begrepp till varandra, på några kärnord i den 

här undersökningen – entreprenörskap, kunskapskriterier och självständighet - finner vi snabbt att det 

blir än mer problematiskt. I fallet entreprenör har vi till exempel en skrift om entreprenörskap i skolan74. 

Vilka som ligger bakom gör att man möjligen förväntar sig en viss ingång som man också får, frågan är 

dock vad den egentligen har med skolan att göra? Det som står i foldern är egentligen inte särskilt 

kontroversiellt utan fungerar mest som exempel på hur terminologi och tankar från en kontext krockar 

med en annan, vilket blir tydligt då man finner att huvudtanken i foldern är att man ska starta nya 

företag, det är det som entreprenörskap. Frågan är om vi här inte har en sådan stor betydelseglidning 

(med felaktig stipulativ definition) att det är direkt vilseledande att använda sig av en sådan definition 

här görs. Om man återigen går till   

Skolverket så finner man följande:  

 
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva 
och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin 
förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. 
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. Därigenom ökar elevernas möjligheter 

                                                 
72 Lerner, Thomas Bedragare ofta skickliga entreprenörer Publicerad 2007-08-29 08:27 
http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/bedragare-ofta-skickliga-entreprenorer läst 12-04-20. 
73 Notis i pappersupplagan av Aftonbladet 12-08-03  
74 10 teser om entreprenörskap – Studiematerial och lärarhandledning för grund – och gymnasieskolan kopplad till 
webbportalen foretagsamheten.se.  
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att kunna starta och driva företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, 
samhällslivet och visare studier.75 

 

Här verkar det som i alla fall en del av entreprenörskap handlar om att starta och driva företag även om 

det inte är helt givet. Idén om att entreprenörskap skulle vara detsamma som att starta företag drivs även 

i redan nämnda 10 Teser om entreprenörskap, som efter GY11 har distribuerats gratis av 

www.företagsamheten.se . Bakom den föreningen finner vi Svenskt Näringsliv som dock betonar att 

skriften har utgetts med ”pedagogiskt stöd” från Umeå Universitet76. Exakt hur Umeå Universitet har 

bidragit är dock oklart och det är svårt att finna något i skriften som behandlar pedagogiska frågor 

överhuvudtaget eller någonting som antyder ett särskilt pedagogiskt upplägg.  

Hos Skolverket finner vi fler svårtolkade formuleringar om lärandet eller snarare om att lära ut 

entreprenörskap som ämne i sig, alternativt att undervisningen i stort skall vara ”entreprenöriellt” vilket 

man menar betyder, ja vadå egentligen?77 Att alla elever ska starta företag kan knappast vara syftet med 

entreprenörskap, även om slutklämmen i Folkpartiets utbildningsmål antyder det.78 Att ”alla kan allt” är 

ju en tanke som just Folkpartiet opponerat sig kraftigt mot när det gäller exempelvis 

högskoleförberedande gymnasieprogram, med argument i stil med att alla kan ju inte studera på 

universitet. Alltså bör det finnas något eller några andra syften till entreprenörskapet i GY11 än just 

företagande.  Låt oss anta att vad som faktiskt menas med entreprenörskap inte är att alla elever skall 

starta företag utan att de ska lära sig se möjligheter.79 Om vi sedan också betänker att en tydlig 

förändringen i kunskapskriterierna är förskjutningen från självständiga till självständighet, men att 

uppvisa ”självständiga resultat” och ”självständighet i sin analys”, för att ta två exempel, är inte 

nödvändigtvis samma sak och det går ej heller att säga huruvida det förstnämnda är något som sker 

individuellt. Min slutsats vad gäller entreprenörskap är således att det handlar om att se möjligheter men 

att detta är något som skall ske individuellt. Att det skall ske individuellt grundar jag på att kollektiv 

kunskap i form av gemensamt arbete ej anses lika eftersträvansvärt då det ej belönas med ett lika högt 

betyg samt att det ej heller beaktas huruvida det är möjligt att kollektivt nå självständiga slutsatser. Om 

vi antar att motivet till att man introducerat begreppet entreprenöriellt lärande (oavsett om det sen leder 

                                                 
75 Skolverkets hemsida. Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande: 
 http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/1.154086/2.802/2.1248/entreprenorskap-och-entreprenoriellt-
forhallningssatt-1.108957  läst 12-03-25. 
76 10 teser om entreprenörskap s.2 
77 Skolverkets hemsida. Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande: 
 http://www.skolverket.se/kursplaner-och-betyg/1.154086/2.802/2.1248/entreprenorskap-och-entreprenoriellt-
forhallningssatt-1.108957  läst 12-03-25. 
78 Folkpartiet Liberalernas Skolprogram: 
http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_7281/scope_0/ImageVaultHandler.aspx läst 12-08-04. 
79 Gärdenfors, Peter Lusten att förstå Stockholm, Natur & Kultur 2010. s. 44f 
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till egna företag eller ej) är att man vill stimulera förmågan att se möjligheter, eller kanske rentav 

kreativitet, begår man inte då ett misstag utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv?80  

 De nya betygen har som visats betydligt fler kriterier, samt ett nytt namn, kunskapskriterier, varav flera 

handlar om att uppnå vissa konkretiserade kunskapsmål. Om entreprenörskap då tolkas som kreativitet 

eller förmåga att se möjligheter borde man inte då uppmuntra och ge betyg till nya, innovativa idéer 

snarare än hur väl eleven kan återge faktakunskaper eller resonera kring redan existerande företeelser. 

Om vi knyter an till Russells definitioner skulle det således handla om att vi uppmuntrar Knowledge by 

description när vi i själva verket borde uppmuntra Knowledge by acquintance. Man har således inte bara 

introducerat ett svårtolkat begrepp, man använder sig dessutom av fel medel, i form av kriterier, för att 

uppmuntra det.  

 Att självständighet och självständigt är något som lyftes fram samtidigt som man talar om 

entreprenörskap, inte bara i form av entreprenöriellt lärande utan även som ett eget ämne, för första 

gången finner jag också intressant och jag tror inte att det är en slump. Som jag visade ovan har 

betygskriteriet om att självständigt analysera och liknande tagits bort i nya läroplanen vilket alltså sker 

samtidigt som entreprenörskap betonas och om kunskap nu är det som skolan primärt skall ”förmedla”, 

samtidigt som entreprenörskap lanseras, vad säger då det om synen på kunskap? 

 

3.6 Kunskap 2.0 – Den entreprenöriella filosofin 

 

Kunskap är alltså målet numera men då kommer ju återigen följdfrågan vad som är kunskap alternativt 

vilken definition av kunskap som görs. Sven-Eric Liedman menar att det idag är tveksamt om rena enkla 

faktakunskaper, som bara är en enkel Google-sökning bort, verkligen är att betrakta som kunskap.81 

Även om man sedan faktiskt menar att det är kunskap att kunna Hallands floder som ett rinnande vatten; 

är det inte mer effektivt och med högre maximering av det entreprenöriella lärandet att eleven ägnar sin 

tid åt annat än att lära sig faktakunskaper? Jag har ovan (3.5) diskuterat möjliga tolkningar av 

entreprenörskap, kreativitet och förmågan att se möjligheter exempelvis, och jag vill här lägga till 

förmågan att se samband, att förstå mönster. Peter Gärdenfors går så långt att han faktiskt definierar 

kunskap som just förmågan att se mönster.82 Jag vill kanske inte gå fullt så långt, för att se mönster 

behövs ju också delar att sätta ihop till mönster, exempelvis faktakunskaper, men möjligen är det något 

som skulle kunna prövas tillsammans med Russells kriterier.  

                                                 
80 Gärdenfors, Peter Den meningssökande människan Stockholm. Natur & Kultur. 2006. s. 106f  samt Liedman s39ff,  
81 Liedman s.12f. 
82 Gärdenfors 2010 s. 135f. 
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 Utöver de två indelningar av kunskap som görs av Russell skulle man således även kunna tillfoga en 

form av kunskap som handlar om att se mönster. 83 När vi talar om att ”se mönster” d.v.s. att se hur 

saker och ting hänger ihop, är vi onekligen i närheten av det Russell benämner Knowledge by 

Aquaitance men är ej identisk då den snarare betonar förmågan att se hur olika saker hänger ihop än att 

se hur man kan applicera sak A på sak B. Anledningen till att detta är värt att notera är att i GY11 talar 

man inte bara längre om betygskriterier utan om kunskapskriterier, man har alltså vidgat fältet rejält för 

vad eleven skall uppnå när man nu talar om kunskap och kunskap är, som visats, mer än rena 

faktakunskaper. Detta skulle kunna tolkas som om att man nu mer bryr sig om vad en elev faktiskt kan 

snarare än att eleven uppnått ett betygsmål. En annan dessvärre mer troligare anledning är att vi med 

våra kunskapskriterier har bestämt vad som är kunskap och att det finns vissa kunskaper som är värda 

ett högre betyg än andra. Om vi bara för stunden accepterar detta inte helt okomplicerade resonemang 

med olika viktig eller bra kunskap finner vi även att vi inte bara har graderat kunskaper utan även 

definierat just vad som är kunskap. Varför har då detta gjorts?  

 

3.7 En annan kunskap? 

 

De kunskapskriterier som betonar fakta må verka okomplicerade och jag instämmer i att man för att 

kunna utföra vissa uppgifter eller klara av vissa arbeten behöver en verktygslåda, d.v.s. en kunskapsbas 

som grund men detta handlar mer om fakta än om kunskap. Det finns en risk att vi som T. S Eliot en 

gång skrev: ”att [vi] i jakten på fakta tappar bort vår kunskap”84.  

 Om vi i Sverige ser historiskt på våra stora entreprenörer så finner vi att många egentligen inte själva 

kommit på någon helt ny revolutionerande idé; Rausing, Kamprad för att ta de stora individerna, Alfa 

Laval, SKL, ASEA, SAAB, VOLVO för att nämna några företagsexempel85. Det har med andra ord inte 

handlat om det ”det ensamma geniet” som suttit på kammaren och självständigt kläckt idéer. Det har 

istället varit frågan om att applicera gamla idéer på nya områden, framför allt inom det som brukar 

kallas för svensk ingenjörskonst, där människor gemensamt nått vissa mål dessutom med internationell 

framgång.86  

Problemet är således att när man dels betonar självständighet dels entreprenörskap så är det en 

motsägelse då dessa två drar, om inte åt olika håll, så i varje fall ej är direkt konsekvenser av varandra. 

                                                 
83 Ibid. s. 138f. 
84 TS. Eliot återgivet i Gärdenfors 2006.  
85 Magnusson, Lars Sveriges Ekonomiska Historia s15ff 
86 Ibid.s.445-473. 
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Som jag nämner ovan talar historien snarare för att det förhåller sig tvärtom när det gäller 

självständighet.  

 

Många menar att vi, både dolt och öppet, går emot en mer individualiserad skola87. Utbildningsminister 

Jan Björklund har exempelvis vid ett flertal tillfällen talat om att vi måste se den enskilde eleven.88 Detta 

i sig behöver ju naturligtvis inte vara något problematiskt, tvärtom så är det ju bra att alla elever ses, 

men frågan är vad det egentligen innebär för skolan i stort. Innebär det att eleverna enbart skall ses som 

individer med individuella behov vad gäller lärande eller att de ska ses som individer som är en del i 

större helhet vars gemensamma behov och resultat är målet? 

Uppenbarligen har något förändrats vad gäller beslutfattarnas syn på kunskap. Inom den filosofiska 

inriktningen som brukar benämnas för pragmatism definieras kunskap utifrån dess instrumentella värde 

d.v.s. det du kan använda är kunskap, det du inte har användning för är det inte.89 Filosofen Richard 

Rorty (som 1990 utsågs till ”den mest inflytelserika amerikanske filosofen” av New York Times90), som 

lutar sig på bland annat Deweys pragmatiska pedagogik,91 är kanske den främste samtida filosofen som 

förespråkar denna instrumentella syn på kunskap.92 Detta är en kunskapssyn som det går att ha många 

synpunkter på, hur man på förhand ska kunna veta vad man kan få användning av är kanske den mest 

uppenbara, men jag får ändå känslan av att exempelvis utbildningsministern och hans rådgivare sneglat 

lite ditåt. 93 Om vi tittar på några av huvudpoängerna i ”Katederartikeln”, inte bara de kring 

kunskapsbegreppet per se utan även om hur man kan äga och uppnå denna kunskap, t.ex. som enskild 

individ eller som kollektiv, så återfinns dessa av Rorty influerade tankegångar på ett flertal platser i 

synnerhet vad gäller synen på lärarens ”egentliga uppgift, nämligen att undervisa”.94  

 Man kan med fog hävda att inte bara har synen på kunskap förskjutits från Knowledge by Aquitance till 

Knowledge by Description, man har dessutom tagit bort kunskapsteori som kunskapskrav och därmed 

problematiserandet av begreppet kunskap. I ett ämne som filosofi har man alltså valt att bortse från 

                                                 
87 Se exempelvis Liedman, De båda lärarfacken, Jan Björklund, en-till-en pedagogiken etc.  
88 Björklund, Jan Dags för läraren att åter ta plats i katedern. Publicerad 2011-03-13 00:50 http://www.dn.se/debatt/dags-
for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-kateder läst 12-08-17. 
89 Rorty, Richard Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London and New York, Routledge. 1998a s. 234ff. 
90 Nordin, s. 612. 
91 Lindqvist, Patrik ”RORTY, ETNOCENTRISM OCH DEMOKRATI” artikel i Tidskrift för politisk filosofi nr 1 2008. s.9-
24. 
92 Det kan här vara värt att nämna att inte alla som kan sägas tillhöra den pragmatiska skolan eller uppskatta den pragmatiska 
pedagogiken har den här åsikten. Rorty har, vilket Lindkvist tydligt visar, tagit en hel del olika delar från många olika platser 
för att forma sin filosofi.  
93 Rorty lyckas även koppla ihop denna kunskapssyn med liberalismen genom en idéhistorisk studie vilket kan vara värt att 
beakta med tanke på den aktuella skolpolitisk maktfördelning i Sverige 
94 Björklund, Jan Dags för läraren att åter ta plats i katedern. Publicerad 2011-03-13 00:50  
http://www.dn.se/debatt/dags-for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-kateder läst 12-08-17. 
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själva kärnan i ämnet, dess essens om man så vill, nämligen dialogen som ständigt utmanar den rådande 

”diskursen” (även om det är ett modernt ord).  

Debatten kring metod eller vetenskapsteoretisk ansats är långt ifrån ny. Numera talar man ofta om dem 

som om vore det en kamp mellan rätt och fel där positivismen står i ena hörnan och någon form av 

hermeneutisk ansats i den andra. Jag, och många med mig, ser detta som ett något konstruerat problem; 

att vissa metoder och ansatser är bättre lämpade för vissa vetenskaper känns inte som en särskilt vågad 

slutsats. Vad som sker nu är dock att man skriver om kunskapskraven så att det ena blir korrekt och det 

andra inte, en strävan efter fakta som i sin tur skall vara någon slags ”sanning” är ju onekligen en rätt 

radikal positivistisk ansats. Jag har svårt att se något egentligt vetenskapligt skäl till detta. Det finns mig 

veterligen ingen forskning som talar för att en tro på absoluta sanningar och en strävan att nå dit skulle 

vara bättre för elevens lärande eller att den synen på vetenskap heller skulle vara mer giltig. Således anar 

jag att skälet till att det nu talas om ”katederundervisning”, ”flumskola”, ”skolan har låtit sig styras av 

pedagogiska trender”95 och något ”riktiga ämneskunskaper”96 är mer baserat på en ideologisk 

övertygelse och en tro baserad på anekdotisk evidens, samma tro som anser det oproblematiskt att föra 

in begreppet ”entreprenör” i utbildningssammanhang (med en till synes stipulativ definition) och än mer 

intressant konstruera begreppet ”entreprenöriellt lärande” där både mottagaren och Skolverket själva får 

gissa om det rör sig om en stipulativ betydelse av begreppet entreprenöriellt eller om det rör sig om 

betydelselikhet eller rent av ett kategorimisstag.  

Samma tendens om kunskap och finner man även i den artikelserie av Maciej Zaremba som gick i DN 

våren 2011 som i reportageform beskrev den svenska skolans förfall.97 Eller, rättare sagt, den beskrev 

situationen i just de skolor som Zaremba besökte och som han sedan valde att skriva om, uppblandat 

med en del egna reflektioner och jämförelser med sin egen skolgång i Polen för femtio år sedan. Även 

Zaremba anade en ”flumskola” där fokus flyttats bort från kunskap till något annat. Artikelserien är 

onekligen välskriven men faller som så många andra reportage i fällan om anekdotisk evidens med ett 

”aha, så här är det överallt” svävande över sig98. Möjligen var det heller inte artikelförfattarens initiala 

syfte, det vet jag inte, men i den efterföljande debatten var det så den kom att användas och tolkas99 

 

Jag kan självfallet inte med säkerhet veta varför dessa förändringar har skett men jag kan, med min 

analys ovan som grund, komma med en del kvalificerade gissningar.  
                                                 
95 Intressant är att den tid då skolan mest präglades av ”flum” och ”pedagogiska trender” enligt Björklund var en tid då man 
hämtade inspiration från just de pragmatiker som Björklund själv verkar luta sig emot. 
96 Samtliga citat är från: Björklund, Jan Dags för läraren att åter ta plats i katedern. Publicerad 2011-03-13 00:50 
http://www.dn.se/debatt/dags-for-lararen-att-ater-ta-plats-i-skolans-kateder läst 12-08-17. 
97 Publicerade på dn.se mellan 11-04-03 och 11-06-09 läst 120730 
98 Zaremba, Maciej Så vandaliserade kommunen en skola. Publicerad 2011-04-03 07:33 
http://www.dn.se/kultur-noje/sa-vandaliserade-kommunen-en-skola läst 12-07-30 
99 Se exempelvis bloggen Skola&Samhälle, samt kommentatorsfältet på dn.se i anknytning till de aktuella artiklarna.  
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Uppenbarligen har det skett en förändring i kunskapssyn och då den har gått till en mer instrumentell 

syn borde inte då också själva förändringen vara instrumentell dvs. att det finns ett klart och tydligt syfte 

med vad som har tagit bort/ändrats. Jag tror att så är fallet, de förändringar som jag påvisar i de enskilda 

stegen, dolda likväl som öppna, bär alla spår av samma tendens – kunskap är det som går att använda 

och inte minst går att mäta.  

Naturligtvis kan det av praktiska skäl vara lämpligt att det som yttras av en auktoritet (läraren, läroboken 

etc.) tas för giltigt om det ligger i själva ämnets natur att med dessa yttranden komma vidare. Det är inte 

särskilt fruktsamt att ifrågasätta Hallands floders existens eller vilka prepositioner som styr dativ i tyska, 

det är således inte en total kunskapsrelativism som är alternativet. Möjligheten att kunna diskutera och 

ifrågasätta bygger ju på att man har vissa grundkunskaper men genom att dra slutsatsen att kunskap är 

detsamma som fakta (vilket möjliggörs genom kategorimisstag och felaktig stipulativ definition, där 

kunskap är faktakunskaper.) och som sedan dessutom är sanning, ja då så hamnar vi i mitt tycke väldigt 

fel. Ska skolan verkligen enbart syssla med sådant som uppenbarligen är ”sant”, alltså faktakunskap som 

enkelt kan verifieras alternativt falsifieras? Vad är egentligen en sådan utbildning värd där ”fakta” kan 

Googlas på några sekunder och vad representerar den ståndpunkten? 

 

3.8 En nygammal kunskapssyn  

 

Entreprenörskap går förvisso att tolka på flera vis men oavsett tolkning så verkar ”outside the box”-tänk, 

ny användning, nytt per se etc. vara centrala begrepp. Frågan är då om vi verkligen finner detta inom 

ramen för vad vi mäter. Det som är mätbart ger knappast nya idéer dvs. det främjar knappast det som 

entreprenörskap (möjligen) handlar om. Frågan är då om vi ska se över vad vi mäter och möjligen 

anpassa mätningarna efter detta eller om vi kanske ska låta bli att mäta överhuvudtaget.  Som det ser ut i 

dagsläget mäter vi i skolan det som Russell betecknar Knowledge by descprition och om man anser att 

det är det som skolan också skall lära ut så föreligger ingen konflikt. Problemet uppstår först om man 

samtidigt menar att skolan skall vara en kreativ miljö som stimulerar nya idéer och entreprenörskap.  

 

Intressant nog är det snarare den ”gamla tråkiga sosseskolan” den ”av pedagogiska trender påverkade” 

skolan som på pappret inte betonade någon form av entreprenörskap ändå de facto stimulerade detta. 

Vad den svenska skolan historiskt sett varit bra på är just att den har stimulerat den analytiska och den 

kreativa förmågan, både den individuella och den kollektiva.100 Den forskning som oftast åsyftas när 

politiker talar om forskning är vidare ett lysande exempel på när det är nödvändigt med en kollektiv 

                                                 
100 10 teser om entreprenörskap   
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kreativitet då en majoritet av den forskningen sker i forskningslag. 101  Föreställningen om forskaren 

som ett individuellt geni är inte ens gammaldags den är direkt felaktig.102 Vidare finns det en paradox i 

att vi, oavsett vilken läroplansformulering vi råkar stå inför just nu, ska koka ned ”självständiga 

analyser” och ”självständigt tänkande” till en trestegsmatris, en matris som alla ska kunna bedömas 

efter. Individuella prestationer skall bedömas efter en kollektiv mall om man så vill. Min poäng är att 

det även om man nu anser att individuellt entreprenörskap är bäst så gör man ändå fel, det finns 

kontradiktioner i självständighetssynen och en bild av entreprenörskap som förmedlas. Kollektiva 

kunskaper och förmågor kommer i skymundan, möjligen då det är än mer problematiska att kvantifiera.  

 

3.9 Mäta & Kvantifiera 

 

Att mäta abstrakta begrepp och företeelser såsom kunskap är inte oproblematiskt, oavsett om man sedan 

kallar det för betyg, kunskap eller kvalitet. Hur ska man rent praktisk gå till väga om man vill 

kvantifiera saker som ”kreativitet”? (Eller egentligen vad som helst?) eller entreprenörskap. Om det är 

att ta tillvara på idéer hur kvantifierar vi det? Om det är kreativitet, hur gör vi då? 

Ett potentiellt problem om man intar en positivistisk hållning, i brist på bättre begrepp, som strävar efter 

sanning i någon objektiv mening är att enligt lag skall undervisningen sträva mot kunskap och fakta. 

Har vi då i själva verket lagstiftat om vad som är sant?  

Om vi nu ska mäta någonting så är det inte bara intressant att veta vad vi mäter vi bör dessutom kunna 

jämföra olika mätningar med varandra. Detta kan ske i lite olika former men den i Sverige vanligaste 

modellen är de Nationella proven. Gemensamt för alla är att de inte har egna, individuella svar som 

jämförs utan oftast så kallade multiple-choice svar. Jag är minst sagt tveksam till att dessa typer av 

mätningar egentligen säger oss särskilt mycket. 

 

4. Framtida Forskning 
 

En aspekt som jag inte behandlat är vissa av de så kallade kvalitetssäkringarnas inverkan på både 

läroplaner och betygskriterier. Detta då det delvis är en annan fråga och således en annan uppsats, men 

det vore möjligen intressant att visa på om eller hur de har bidragit till de ökade kraven på mätbarhet 

inom skolan. Mätbarhet handlar ju då ofta om betyg och dessa styrs av betygs/kunskapskriterier. Detta 

                                                 
101 Magnusson  s.473ff.  
102 Se exempelvis listan av Nobelprisvinnare på KungligaVetenskapsakademins hemsida: 
http://www.kva.se/sv/Priser/Nobelprisen/Pristagare-list/ läst 12-08-05.   
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behov av mätbarhet skulle då kunna leda till att skolan alltmer fokuserar på standardiserade prov, 

ungefär såsom de nationella proven ser ut, och att undervisningen inriktas allt mer på att eleverna ska 

klara dessa prov snarare än att undervisa ämnena i sig. Sådana tendenser ser man t.ex. i USA i kölvattnet 

efter den så kallade No Children Left Behind reformen.103 Detta är en reform som säkerligen haft goda 

intentionerna men i praktiken fått konsekvensen att flera skolor enbart undervisar elever i syfte att de 

skall klara av de nationella bedömningarna. Desto fler som klarar av dessa mål, desto högre statligt stöd 

 

Inom kunskapsfältet finns det, minst, en ytterligare aspekt nämligen det som brukar betecknas 

metakognition, vilket kan sägas vara förmågan att se hur man själv tänker och därigenom även bättre 

förstå sitt eget lärande.104 Detta är nära besläktat med det som ovan har beskrivits som förmåga att se 

mönster men med en lite annan ingång som ännu är relativt outforskat och heller inte har knutits 

praktiskt till skolans värld.105  

 

5. Avslutning 

  
I min studie av de nya kunskapskriterierna i ämnet filosofi har jag visat på en tendens vad gäller betyg 

att man dels uppmuntrar individuella prestationer istället för kollektiva samt att kunskapskriterierna mer 

inriktar sig mot förmågor som är tydligt mätbara, exempelvis faktakunskaper. Det är tydligt att 

kunskaperna skall vara kvantifierbara vilket även tyder på en viss kunskapssyn där tydligt mätbara 

kunskaper är just det som definieras såsom kunskap.    Entreprenörskap skulle mycket väl kunna vara ett 

steg mot det Russell benämner Knowledge by Acquaintance men dels genom skolpolitiska dokument 

utöver själva betyg- och kunskapskriterierna, dels genom av de konnotationer som begreppet 

”entreprenörskap” bär med sig samt ett flertal semantiska felslut blir steget istället att vi närmar oss 

Russells Knowledge by description. Detta menar jag inte bara är mindre lyckat utifrån ett 

kunskapsteoretiskt perspektiv, det går dessutom paradoxalt nog emot många av de positiva förmågor 

som kan tolkas in i begreppet entreprenörskap såsom kreativitet, ”think outside the box” och förmågan 

att se nya möjligheter. Denna parodox återfinns även i utbildningsminister Jan Björklunds debattartikel 

Dags för läraren att åter ta plats i katedern där en lång rad åtgärder för skolan presenteras främst kring 

vad läraren skall göra, vilket då är att undervisa och förmedla faktakunskaper. Jag har svårt att se hur 

den typen av undervisning är förenlig med de potentiellt positiva som entreprenöriellt lärande eller ett 

                                                 
103 Liedman s. 147f.   
104 Gärdenfors 2010 s. 177ff.  
105 Gärdenfors 2010 s. 266ff 
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lärande på något vis präglat av entreprenörskap. Detta förutsätter naturligtvis att Jan Björklund menar att 

entreprenörskap faktiskt är något bra, men jag har svårt att tro att en minister är drivande bakom något 

hen inte tror på.  

 

Jag skriver vidare att en möjlig definition av kunskap är att kunskap handlar om att se och förstå 

mönster. Att se mönster är något vi gör genom att förstå begrepp. Huruvida detta är något man sedan gör 

individuellt eller i grupp är irrelevant och borde därför inte vara en faktor vid betygssättning, 

entreprenöriell sådan eller ej. Om man bortser från de förmågor eller kunskaper som görs kollektivt, 

eller graderar dessa lägre, går man dessutom inte bara miste om viktig kunskap, man går även emot det 

entreprenöriella i den meningen att företagande i allmänhet och den svenska företaghistorien inte har 

varit individuella prestationer utan det som brukar kallas för lagarbete. När man förespråkar en mer 

individuell och instrumentellt inriktad skola har man som visat heller inte bara fel utifrån ett 

kunskapsteoretiskt perspektiv, man är dessutom inkonsekvent då man går emot sina egna uppsatta mål. 

Om man verkligen ville stimulera kreativitet och nytänkande borde man inte samtidigt formulera 

kunskapskriterier såsom man gjort. Jag är osäker på till vilken grad detta är medvetna formuleringar och 

vad som är semantiska misstag  

 

De semantiska felslut som jag talar om finner vi dels i kunskapskriterierna men i synnerhet i kapitel 3.5 

Betyg i ljuset av entreprenörskap. Jag har där även visat att detta kan tolkas som om det skett ett 

paradigmskifte vad gäller synen på begreppet ”kunskap”. Om så inte är fallet har en rad olyckliga 

begrepp valts, begrepp där den ursprungliga betydelsen är svår att ändra och istället för med sig 

konnotationer som kanske inte avses. Man skulle kunna se det som att vissa begrepp är ”fast” i vissa 

kontexter, eller i la parole om man så vill, och den tänkta innebörden ändras ej. 

Jag har vidare funnit att denna förändring vad gäller kunskapssyn, paradigmskifte eller ej, inte bara går 

mot en instrumentell syn på vad som är kunskap utan även lägger in en värdering i vad som är kunskap 

och dessutom graderar dessa. Vidare finner jag att det i de texter jag har studerat, implicit och explicit, 

finns en föreställning om att denna kunskap är detsamma fakta, fakta som sin tur är sanna. Visst kan det 

ibland vara lämpligt att enas om att vissa ting är sanna t.ex. vilka prepositioner som styr dativ i tyska, 

men att ha som en allmän hållning att det alltid finns en objektiv identifierbar sanning är en annan sak, 

och här är jag tämligen säker att såväl fysiker som historiker, naturvetare såsom humanister håller med 

mig. Detta verkar dock vara den syn på kunskap som Skolverket och utbildningsministern representerar.  
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Bilaga 1.  
Betygskriterier Lpf94. Fetstilen nedan finns även i originaltexten.  

 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven argumenterar i tal och skrift och motiverar egna filosofiska ställningstaganden. 

Eleven diskuterar grundläggande etiska och existentiella problemställningar. 

Eleven visar en prövande och undersökande inställning till vad som är kunskap och vetenskap. 

Eleven läser och reflekterar över filosofiska texter. 

 

Kriterier för betyget Väl godkänd 

Eleven beskriver filosofins huvudområden och analyserar några centrala filosofiska teorier. 

Eleven bearbetar och diskuterar etiska och andra problemställningar samt gör egna bedömningar. 

Eleven använder olika filosofiska teorier och analysmodeller på vardagliga eller vetenskapliga frågor. 

Eleven formulerar och presenterar något valfritt filosofiskt problem. 

 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd 

Eleven visar självständighet och kritisk förmåga när det gäller att jämföra, tillämpa och värdera olika 

centrala filosofiska teorier. 

Eleven upptäcker filosofiska problem under sina studier eller i diskussioner och ställer relevanta frågor. 

Eleven tolkar och preciserar filosofiska frågeställningar samt ger argument både för och emot en 

ståndpunkt. 

Eleven analyserar valda filosofiska texter och sätter in dem i ett idémässigt sammanhang. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 



38 
 

Bilaga 2.  
Kunskapskriterier GY11. Fetmarkeringarna finns i originaltexten.  

 

Betyget E 

Eleven redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och 

teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida 

filosofiska riktningar. Eleven gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom 

använder eleven med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp. 

Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och 

teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida 

filosofiska riktningar. Elevens analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och 

teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet. Eleven tar ställning till 

filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna 

med enklaomdömen. 

Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika 

sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument. 

 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. 

 

Betyget C 

Eleven redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och 

teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida 

filosofiska riktningar. Eleven gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier. 

Dessutom använder eleven med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp. 

Eleven identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser 

av några frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, 

språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till 

valda källor. Elevens analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och 

teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet. Eleven tar ställning till 

filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna 

med enkla omdömen. 
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Eleven urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika 

sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor 

med välgrundade argument. 

 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda. 

 

Betyget A 

Eleven redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och medvälgrundade och 

nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, 

samhällsfilosofi, språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också välgrundade och 

nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med 

säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp. 

Eleven identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser 

av flera frågor och teorier som gäller existens, kunskap, vetenskap, värdefilosofi, samhällsfilosofi, 

språkfilosofi och nutida filosofiska riktningar. Eleven formulerar sig självständigt i förhållande till 

valda källor. Elevens analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa 

filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet. Utifrån 

sina analyser ställer eleven dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor. 

Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och 

nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen. 

Eleven urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika 

sammanhang samt underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och 

nyanserade argument.” 
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Bilaga 3. 
Syftebeskrivning Filosofiämnet 

 

Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och 

verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet 

och värdenas existens. Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och 

analytiskt kring dessa frågor så som de kommer till uttryck i privatliv, samhällsliv, kulturliv och 

vetenskap. Att formulera och klargöra filosofiska frågor samt att ta ställning till dem är syftet med den 

filosofiska aktiviteten. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet filosofi ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att delta i ett ständigt 

pågående samtal om vad verkligheten är, om vad vi med säkerhet kan veta och om människans existens 

och handlande. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tänkande i mötet med 

filosofi från olika tider och traditioner, vilket kan inspirera till att se tillvaron i ett vidare perspektiv, ge 

impulser att tänka i nya banor och utmana invanda föreställningar. Eleverna ska även få stifta 

bekantskap med den betydelse filosofi har haft för den kulturella, politiska och vetenskapliga 

utvecklingen. 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att analysera och ta ställning till olika 

verklighetsuppfattningar samt olika kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska ståndpunkter. Den ska 

också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att analysera och ta ställning till existentiella, 

värdefilosofiska och aktuella samhällsfilosofiska frågor och teorier. Eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla redskap för att analysera och värdera information och därmed utveckla ett kritiskt och 

självständigt tänkande samt förmåga till personliga ställningstaganden grundade på genomtänkta 

argument. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att uppfatta språkliga nyanser och 

argumentera logiskt. 

I undervisningen ska eleverna få arbeta med filosofiska frågor och teorier från olika tider och traditioner 

vilka förmedlas via olika medier. Eleverna ska ges möjlighet att tänka, diskutera och resonera analytiskt 

och kreativt kring dem. 

Undervisningen i ämnet filosofi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Kunskaper om huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar och olika sätt att se på kunskap. 

2. Kunskaper om vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder. 

3. Kunskaper om värdefilosofi, olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier 

samt deras tillämpning. 

4. Kunskaper om existentiella frågor och samhällsfilosofi samt om nutida filosofiska riktningar. 
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5. Förmåga att identifiera filosofiska frågor samt att analysera, förklara och ta ställning till 

klassiska och nutida filosofiska frågor och teorier med hjälp av relevanta begrepp. 

6. Kunskaper om språkfilosofi och förmåga att tydliggöra språkliga nyanser med hjälp av 

språkfilosofiska begrepp samt förmåga att värdera argument och att urskilja och genomföra en 

logisk argumentation. 
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