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Sammanfattning 

 

Uppsatsen undersöker tre lärares syn på kunskap i ett läroplansteoretiskt perspektiv. Syftet är 

att identifiera och analysera lärarnas syn på kunskap. Tre gymnasielärare i ämnet svenska 

intervjuas halvstrukturerat för att besvara frågorna (1) Hur definierar lärarna begreppet 

kunskap? Och (2) Vilket utrymme anser lärarna sig ha till teoretiserande kring kunskap och 

hur kan detta utrymme förklaras?  

Lärarnas syn på kunskap kategoriseras med hjälp av tre utvecklingspsykologiska teorier: 

behaviorism, kognitivism och sociokulturellt lärande. Analysen visar att det finns 

representanter inom varje kategori, och att samtliga lärare har en väl genomtänkt 

kunskapssyn, även om inte alla har teoretiska begrepp att uttrycka sig med. Lärarnas 

kunskapssyn sätts in i ett läroplansteoretiskt perspektiv med hjälp av Tomas Englunds fyra 

utbildningsfilosofier.  

Ramfaktorteorin belyser alla lärares upplevelse av ett väldigt begränsat utrymme för 

teoretiserande. En diskrepans påvisas mellan lärarnas upplevda ramar såsom näst intill 

obefintliga och de ideologiskt reella, som består av styrdokumentens påbjudan av dylika 

diskussioner. Ett läroplansteoretsikt förslag på förklaring till diskrepansen ges, som innefattar 

ett spänningsfält mellan styrande krafter på olika nivåer i skolvärlden. Spänningsfältet har 

upprättat en informell läroplan som i praktiken prioriterar administrativt arbete framför 

lärarnas teoretiska utveckling. 

 

Nyckelord: Utbildningsvetenskap, lärares kunskapssyn, intervju. 
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 Inledning 

 

Behaviorism, kognitivism och sociokulturellt lärande är tre begrepp som har förföljt mig 

under åren som student på lärarprogrammet. De tre begreppen har beskrivits som tre sätt att se 

på kunskap, tre centrala traditioner i skolans historia under nittonhundratalet som alla har sitt 

syfte med och sin väg till kunskap. De har i huvudsak presenterats på en utvecklingslinje från 

ett behavioristisk ensidigt och begränsat sätt att se på vad kunskap är och hur den kan 

överföras till eleverna, till ett bredare och mer nyanserat och användbart sociokulturellt 

perspektiv. Samtidigt har föreläsarna understrukit hur teorierna alla är varandras förutsättning 

och fortfarande aktuella i skolan - något som också speglas i aktuell läroplans 

kunskapsdefinition som populärt brukar benämnas de fyra f:en: fakta, förståelse, förmåga och 

förtrogenhet. 

En annan sak som det ofta har talats om under utbildningen är det existerande gapet mellan 

pedagogisk forskning och skolgolv. Lärare anses idag inte vara tillräckligt teoribaserade och 

allt ifrån undervisning till yrkesstatus sägs bli lidande av detta. En mer teoretisk 

lärarutbildning, större möjligheter till fortbildning och fler teoretiska diskussioner ute på 

skolorna har förespråkats som en väg ut ur detta dilemma.  

Hos mina medstudenter har intresset för såväl kunskapstraditioner som den mer teoretiska 

forskningen varit blandat. Kritik som cirkulerat har lite paradoxalt handlat mycket om att 

teorierna dels är för teoretiska – i bemärkelsen oklar koppling till själva yrkesvardagen - och 

dels behandlar rent banala självklarheter. Vi har helt enkelt spenderat timmar åt att konstatera 

”vanligt folkvett.” Min fördom är att det är så diskussionerna går också ute på skolorna. 

Lärare gör väl ”som de alltid har gjort” och avfärdar forskning som framkommen utan någon 

egentlig kunskap om hur det verkligen är.  

Själv är jag nördigt intresserad av teorier, och som blivande gymnasielärare i filosofi 

tycker jag kunskapsteori är lite som julafton. När det nu är dags för examensarbete passar jag 

därför på att undersöka denna fördom. Hur står det till med lärarnas teoretiserande, närmare 

bestämt deras kunskapssyn? 
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 Bakgrund 

Tomas Englund är läroplansteoretiker och anser att skolans utformning skapas och förnyas i 

ständig kamp mellan sociala krafter på alla nivåer, eftersom de styrmedel som finns är öppna 

för tolkning. Idag är dragkampen särskilt stor, anser han, eftersom decentralisering och 

friskolor har ökat antalet uttolkare. Lärare är ett exempel på en sådan uttolkare, och hur de 

uppfattar kunskap blir därför en länk i denna skolans utvecklingsprocess.1 Med andra ord 

kommer en lärare aldrig som ett tabula rasa till klassrummet. Med sig har hen en speciell 

ryggsäck i form av (i bästa fall) en utbildning, tidigare erfarenheter av läraryrket samt direktiv 

från riksdag och regering i form av diverse styrdokument. I bakgrunden finns också en lokal 

skolkultur, föräldrar och kommun – alla med vissa förväntningar på både lärarens agerande 

och resultat. Därtill har läraren sina personliga föreställningar om hur världen är beskaffad 

och fungerar, vad som är rätt och fel, och inte minst vad kunskap är och hur man på bästa sätt 

kan få eleverna att tillägna sig den. 

M. Frank Pajares anser lärarens trosuppfattningar – av vilka kunskapssynen är en väsentlig 

del – vara av yttersta vikt att undersöka, eftersom det påverkar såväl planering, undervisning 

och attityd gentemot eleverna.2 Pajares åsikter överensstämmer med Vicki E. Snider & 

Rebecca Roehls, som efter att ha gjort en undersökning med 600 amerikanska lärare 

konstaterar att lärare inte är tillräckligt forskningsbaserade, utan istället mest går på 

erfarenhet.3 

Under 1990-talet förändrades den svenska skolan i grunden. Decentralisering och 

målstyrning var ledorden och lärarens uppdrag förändrades radikalt. Från att som traditionellt 

i Sverige ha betraktats som en verkställare av politiska beslut - med instruktioner ibland givna 

ner på lektionsnivå - fick nu lärarna frihet att själva utforma, planera och välja metod för 

genomförande av styrdokumentens uppställda mål.4 För lärare innefattar det också att 

reflektera över kunskapens natur, syfte och vägen dit. 

Hur lärarna skulle se på kunskap broderas ut i betänkandet till (den numera inaktuella) 

läroplanen för de frivilliga skolformerna (hädanefter: Lpf 94). Här vidgas kunskapsbegreppet 

till att utgå ifrån fyra centrala aspekter på kunskap: fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet, vilka anses samspela och vara beroende av varandra. Med fakta menas just lösa 

fakta, baskunskaper som hela tiden måste relateras till ett sammanhang för att skapa 

förståelse. Med färdighet vill man poängtera undervisningens praktiska sida, och förtrogenhet 

handlar om att kunna artikulera vad man brukar kalla ”tyst kunskap”, samt att använda sig av 

                                                 
1  Englund (1997) s. 130-131. 
2  Pajares (1992) s. 324-326, 307. 
3  Snider & Roehl (2007) s. 880-885. 
4  Lundgren (1979) s. 124. 
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den kunskap man besitter.5 I betänkandet framhävs lärandet i sig som viktigt. Härav blir 

sammanhangen viktiga, liksom den kommunikativa aspekten - att formulera och pröva sina 

argument tillsammans med andra.6 

I betänkandet betonas att ”[…]detta förutsätter i sin tur en kvalificerad kunskapsdiskussion 

bland skolledare, lärare och elever på de lokala skolorna”7 och att ”samspelet mellan lärarnas 

teoretiska föreställningar och verksamhetens praktiska utformning som bör göras till grund för 

en alltmer reflekterad praktik.”8 I Lpf 94 står det sedan att skolans kunskapsförmedling ”[…] 

förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, vad som är viktig 

kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker.”9 

Citaten ger sammantaget en bild i vilken det tydligt framgår att skolan bör vara en plats där 

levande diskussioner kring kunskapsbegreppet genomsyrar verksamheten och att sådan 

diskussion är en direkt nödvändig förutsättning för uppfyllande av uppdraget. Många lärare 

kände sig dock inte ha förmågan att hantera denna nyfunna frihet under ansvar och som en 

effekt av dessa ökade krav på lokalt utvecklingsarbete och dokumentering höjdes i slutet av 

1990-talet röster för att professionalisera läraryrket och akademisera lärarutbildningen.10 

Den svenska skolan genomgick nyligen ännu en förändring. I läroplanen för 

gymnasieskolan (hädanefter: Lgy 11) formuleras kunskap fortfarande i termer av de fyra f:en 

och kravet på en aktiv kunskapsdiskussion finns ordagrant kvar.11 Läraren påbjuds bland 

annat hålla sig uppdaterad med utvecklingen inom sitt ämnesområde och utveckla hela sin 

förmåga, samt få möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang.12 Sedan är 

det rektors ansvar att lärare ”[…] får möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för att 

de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. ”13 Såldes verkar ingen större förändring ha 

skett sedan 1990-talet vad gäller de krav som finns på lärares förmåga till och utrymme för 

reflektion, diskussion och vidareutveckling. 

Mot denna bakgrund kommer uppsatsen undersöka några verksamma gymnasielärares syn 

på kunskapsbegreppet. Har lärarna på något sätt implementerat det teoretiserande som jag och 

andra studenter – som ju går denna akademiserade lärarutbildning - blivit matade med? 

Uppsatsen kommer också att undersöka under vilka former kunskapssynen diskuteras och 

vidareutvecklas idag på skolorna. Eftersom skolan befinner sig i vaggan för den reformation 

som skett i och med de nya styrdokumenten (införda ht 2011) hoppas jag på att finna 

diskussionerna kring kunskapsbegreppet särskilt levande. 

                                                 
5  Skola för bildning (1992) s. 63-65. 
6  Ibid. s. s. 67-68. 
7  Ibid. s. 59. 
8  Ibid. s. 62. 
9  Lpf94 s. 6. 
10 Ahlström s. 70. 
11  Lgy11 i Lärarens handbok (2011) s. 65.  
12  Ibid. s 68-69. 
13  Ibid. s. 74. 
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 Litteraturöversikt 

Nedan följer en tematisk genomgång av den litteratur som uppsatsen utgår från. Ett antal 

tidigare studier som behandlar lärares kunskapssyn presenteras, även om det har varit svårt att 

hitta några som dels har varit på någon acceptabel forskningsnivå, och dels delar mitt fokus 

om att enbart koncentrera sig på lärares teoretiska syn på kunskap – alltså frikopplad från dess 

implikationer för undervisningens genomförande. Olika kategoriseringar av kunskapssyner 

introduceras, varpå valet av behaviorism, kognitivism och sociokulturellt lärande som 

kategoriseringsverktyg motiveras. Fyra utbildningsfilosofier presenteras som ännu ett verktyg. 

De används för att placera in lärarnas respektive kunskapssyn i relation till vad som 

efterfrågas av styrdokument idag, samt för att placera lärarnas kunskapssyn i en 

läroplansteoretisk tradition. Slutligen presenteras uppsatsens läroplansteoretiska ram och 

ramfaktorteoretiska utgångspunkt, vilka sätts i relation till uppsatsens syfte. 

 

 Kunskap 

En omedelbar svårighet givet uppsatsens forskningsobjekt är hur kunskap på ett givande sätt 

ska definieras och avgränsas. Det mesta av den forskning som jag har undersökt 

sammankopplar på olika sätt begreppen kunskap och lärande - vars betydelser med en grov 

skiljelinje kan sägas behandla frågor om kunskapens natur respektive hur man tillägnar sig 

kunskap – och av egen erfarenhet vet jag att när man frågar lärare så börjar de också gärna 

tala om hur, även om man frågar om vad. Därför kommer jag genomgående i uppsatsen att 

låta bli att avgränsa mig till enbart det ena eller det andra begreppet, även om det är 

kunskapssynen jag är ute efter att undersöka. Detta betyder inte att jag på något sätt likställer 

begreppen. Istället ser jag det som att det ena ofta stödjer sig på det andra, det vill säga att en 

viss syn på kunskap ofta också implicerar en viss syn på lärande, och tvärt om.  

Platon definierade kunskap som sann, berättigad, tro.14 Denna definition har genom historien 

stått sig rätt väl även om innebörden av begreppen varit under mer eller mindre konstanta 

angrepp. Under upplysningen stred exempelvis empirister och rationalister om huruvida den 

rätta grunden för säker kunskap kom från erfarenheten15 eller grundar sig i människans 

intellekt.16 Under 1900-talet har sanningsbegreppet hamnar i fokus och det talas allt oftare om 

kunskap och sanning som något konstruerat och situerat. Den svenska skolan har anammat 

denna problematiserande syn på kunskap. Det märks tydligt i exempelvis Skola för bildning, 

                                                 
14  Platon i Teraitetos. Tolkad 1922 (1996). 
15  Nordin (1995) s. 347-348. 
16  Ibid. s. 279-280. 
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där den definieras såsom ett redskap och ett sätt att göra världen begriplig, vars giltighet alltid 

är beroende av ett visst sammanhang.17 

Närmare än denna mycket summerade översikt kommer kunskapsbegreppets innebörd och 

historia inte att beröras. Lärarnas syn på kunskap är ju i sig en del av uppsatsens 

forskningsobjekt och det vore därför dumt att på förhand ange ett klart definierat sådant. 

Samtidigt måste lärarnas kunskapssyn kategoriseras på något vis. Detta kan göras på olika 

sätt.  

 

 Lärare och kunskap 

Härnäst följer några studier som tangerar lärares syn på kunskap. De ger exempel på hur olika 

sätt att se på kunskap med fördel ringas in, samtidigt som studierna i sig är värdefulla, givet 

uppsatsens syfte. 

Joanne Brownlee har med hjälp av halvstrukturerade intervjuer undersökt kunskapssynen 

hos 29 lärarstudenter i slutet av sin utbildning. Brownlee tittar både på deras generella syn på 

kunskapens natur och hur de anser att det går till när någon tillgodoser sig kunskap. Resultatet 

kategoriserar hon i tre fack. I ena änden finns de lärarstudenter som hon menar har en naiv 

och absolut tro på kunskap. Detta innefattar en syn på lärande där kunskap utan svårigheter 

kan förmedlas från en person till en annan, och att kunskapen med säkerhet kan antas vara 

antingen sann eller falsk, och att detta är ett evigt tillstånd. Enbart en av de intervjuade visade 

sig ha denna uppfattning. I andra änden finns den sofistikerade och konstruerade synen på 

kunskap, där man erkänner sanningens gråskala och resonerar kring olika perspektiv och 

argument innan man tillfälligt fäller ett visst omdöme. Elva studenter hade denna syn på 

kunskap. De resterande 17 hamnade i mitten, det vill säga att de antog viss kunskap som 

absolut – till exempel matematiska sanningar - men anser också en hel del kunskap vara 

kontext- och situationsberoende – med andra ord konstruerad. Den redan i kategoriseringen 

normerande syn som Brownlee framför hävdar att en sofistikerad och konstruerad syn på 

kunskap är att föredra för lärare, eftersom det ger flexibilitet och större möjlighet till både 

resonerande tolkningar och öppenhet för elevers olika sätt att lära.18 

Snider och Roehl har med enkäter och intervjuer undersökt 600 amerikanska 

grundskolelärares föreställningar19 kring undervisning och aktuellt gällande utbildnings-

system.20 De skiljer på icke-konstruktivistisk och konstruktivistisk pedagogik. Konstruktivism 

anges definiera lärande såsom kontext- och erfarenhetsberoende till skillnad från icke-

konstruktivism, i vilken lärande istället beskrivs ske genom systematisk anhopning av fakta 

                                                 
17 Skola för bildning s. 59. 
18 Brownlee (2001) s. 285-288. 
19 Eng. ”beliefs” Min övesättning. Snider & Roehl (1999) s. 873.  
20 Ibid. s. 873-874. 
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under vägledning av läraren. Författarna presenterar liknande studier som tidigare gjorts med 

resultatet att lärare i allmänhet inte är särskilt ideologiska i sitt undervisande, utan snarare går 

på erfarenhet. I diskussionsdelen påvisar författarna att studiens resultat i stort 

överensstämmer med tidigare forskning.
 21 En tredjedel av lärarna i deras undersökning drar åt 

det konstruktivistiska lägret men de är inte konsekventa i sin pedagogiska övertygelse utan 

mer kontextfokuserade. Faktorer viktiga för framgång i undervisning ansågs vara små klasser, 

att anpassa undervisningen efter elevernas lärandestil samt att variera sina 

undervisningsmetoder. Ingen av dessa har dock några övertygande forskningsresultat i ryggen 

och författarna avslutar artikeln med en argumentation kring detta problem: att lärare inte är 

tillräckligt forskningsbaserade.22 

Den tidigare nämnda Pajares anser att forskning kring lärares föreställningar23 kan vara 

nyckeln till att professionalisera lärarna, men hur relationen mellan en lärares föreställningar 

och praktik ser ut är ännu oklar.
 24 Pajares tror att forskare flyr frågan på grund av 

definitionsproblem och han gör därför en genomgång av de definitioner och innehållsliga 

relationer som presenterats i tidigare forskning. Därav kommer han fram till att kunskapssyn 

har en förmåga att filtreras genom föreställningar, även när det finns goda skäl att istället 

förändra dessa. Detta på grund av att de flesta föreställningar formas tidigt i livet och är 

trögförändrade så länge de för individen skapar tillfredsställelse och mening.25 Pajares 

hänvisar till Guskey (1986)  och menar att de förändringar som sker kommer snarare av 

förändringar i beteende än tvärtom och sluter sig sedan till att lärares föreställningar (och 

kunskapssyn) formas – just för att lärare har visat sig så erfarenhetsstyrda – av de tusentals 

timmarna i klassrummet, snarare än via utbildning.26  

 

 Kunskap i skolan 

Den i ovan huvudsakliga uppdelningen mellan objektivistisk/icke- och konstruktivistisk 

kunskapssyn renodlar två fundamentala skiljelinjer i svensk skola, mellan vad man kan kalla 

en ämnescentrerad och en individcentrerad skola. Brottet kom i mitten av nittonhundratalet 

och då börjar också vissa utvecklingspsykologiska teorier göra entré på allvar.27 De 

utvecklingspsykologiska teorierna behaviorism, kognitivism och sociokulturellt lärande är tre 

centrala sådana teorier som har haft djup inverkan på skolan och dess uppfattning om vad 

kunskap är, ska syfta till och hur man bäst når den. 

                                                 
21 Ibid. s. 874-877. 
22 Ibid. s. 880-885. 
23 Eng. ”beliefs” Min översättning. Pajares s. 326. 
24 Ibid. s. 326, 307. 
25 Ibid. s. 324-325. 
26 Ibid. s. 321-322. 
27 Lundgren (1979) s. 136 
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B. F. Skinner är förutom Pavlov (och hans hundar) den mest kände företrädaren för 

behaviorismen.28 Skinner företräder den radikala behaviorismen som tillhör den 

experimentella psykologin där enbart observerbara och därmed objektivt mätbara beteenden 

bör mätas och kontrolleras.29 Människans medvetande behandlas således som ett förklätt 

beteende, i Skinners fall betingat av tidigare positiv förstärkning. Fenomenet benämner han 

instrumentell betingning30.31 Översatt till skolans värld skulle det kunna handla om att ge 

positiv feedback på önskat beteende för att förstärka just detta.32 Men det handlar också om 

att som lärare alltid ge eleverna en förklaring till varför de ska lära sig vissa saker.33 Kunskap 

blir med Skinners terminologi en inlärd beteenderepertoar.34 Skinners kunskapssyn gav grund 

för att se läroplansfrågor som tekniskt manipulerbara, där skolans mål kunde anges i önskvärt 

beteende och undervisningen sedan formas därefter.35 Det gjorde undervisning till ett effektivt 

och näst intill mekaniskt system som blev användbart och använt i stora delar av världen. I 

Sverige importerades det från USA på 1960-talet.36 

Skinner såg alltså kunskapsutveckling som ett resultat av miljöns påverkan på individen 

via instrumentell betingning. Kognitivismens Jean Piaget ser istället en individens utveckling 

i sex steg som alla bygger på varandra och är beroende av den föregåendes fullbordande för 

att kunna påbörjas.37 Centralt i hans teori är den mänskliga motivationen som kommer av 

individens strävan efter jämvikt mellan inre föreställningar och påverkan utifrån 

(ackommodation och assimilation).38 Piaget kritiserade användandet av Skinners betingning i 

skolan, eftersom han ansåg att den reducerar kunskap till något som kommer utifrån och ska 

demonstreras av vuxna.  Istället önskade Piaget en skola där man utgår ifrån barnet och tar 

fasta på dennes spontanitet.39 Han ville se en konstruktivistisk skola där lärarna slutar vara 

föreläsare som presenterar färdiga lösningar för eleverna. Istället bör de stimulera elevernas 

eget utforskande.40 Det handlar med andra ord om elevaktivitet och att låta eleverna själva 

upptäcka de sanningar de är tänkta att lära sig genom att läraren kanaliserar elevernas 

spontanitet åt rätt håll.41 

                                                 
28 sv.wikipedia.org/wiki/Behaviorism Hämtad: 2012-11-27. 
29 Skinner (1974) s. 36. 
30  Eng. ”Operant conditioning”. Översättning ne.se/operant-betingning Hämtad: 2012-11-27 
31 Skinner s. 43-44. 51. 
32  Ibid. s. 203. Belöningen måste i många fall vara konstruerad eller påhittad, eftersom hela 

världen inte kan tas in i klassrummet, och de verkligt ”goda” konsekvenserna upptäcks långt senare. 
33 Skinner s. 156. 
34 Skinner s. 158. 
35 Lundgren (1979) s. 87. 
36 Ibid. s. 135. 
37 Piaget (1961) s. 278-280. 
38 Piaget (1971) s. 22-23 och (1972) s. 111. 
39 Piaget (1972) s. 14, 18. 
40 Ibid. s. 20, 23. 
41 Ibid. 1972 s. 18, 36. 
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Lev Vygotskij kritiserar i sin tur Piaget för att inte erkänna redan det lilla barnets sociala 

sida fullt ut. Även om Piaget talar om miljöns påverkan så är förutsättningarna för barnets 

utveckling hos honom hela tiden genetiska. Hos Vygotskij är det istället barnets sociala 

samspel med sin omvärld som ses som grunden för all utveckling – därav blir också språket 

av stor vikt.42 Vygotskij vänder sig också mot indelningen i olika utvecklingsfaser, mer eller 

mindre knutna till ålder,43 och argumenterar istället för att det är fördelaktigt att undervisa 

barn i deras proximala utvecklingszon, det vill säga det spann som finns mellan den kunskap 

och förmåga de uppvisar vid en viss tidpunkt och den förmåga de uppvisar under 

handledning. Det handlar med andra ord om att inte undervisa utifrån det eleven redan kan 

utan vad den är kapabel till.44 Viktigt blir också att läraren är aktiv i sin hjälp gentemot 

eleven, eller att eleverna lär sig tillsammans. Barnets sociala miljö ses också som en viktig 

faktor för framgång i skolan.45 

Både Piaget och Vygotskij nämns frekvent i Skola för bildning som teoretiker av vikt, med 

skillnaden att Vygotskij framhävs i högre grad som förespråkare för att lärandet kommer från 

barnet (till skillnad från en handledande vuxen hos Piaget) och den som insett språkets 

centrala roll vid lärandet.46  

En annan pedagog och filosofi som haft enormt inflytande på kunskap, sanning och 

skolans utformning är John Dewey. Liksom Vygotskij räknas han till den sociokulturella 

skolan och Deweys bidrag utgår från den filosofiska grundhållning han varit med att utforma: 

pragmatismen. Utan koppling till sinnen och aktivitet finns ingen möjlighet för växande och 

sammanförande, och därför ej heller någon kunskap, menar Dewey. Vi måste förkroppsliga 

det vi lär, modifiera och därigenom skapa progression, för tar vi genvägen via auktoriteter så 

skaps ingen ny kunskap. Det är vidare också ett viktigt demokratiskt uppdrag som skolan har, 

och den måste sluta upp med att som många filosofiska skolor se kunskap som något att 

inhämta i första hand för dess egen skull, utan någon referens till nyttan.47 

 

 Ett vidare perspektiv 

Psykologiska utvecklingsteorier ger en tillräckligt nyanserad men samtidigt tydlig bild av 

olika sätt att se på kunskap för att användas i denna uppsats. De tre teoretikerna Skinner, 

Piaget och Vygotskij kommer således att användas som ett redskap för att lättare analysera 

och positionera lärarnas syn på kunskap. Uppsatsen tar också läroplansteori som 

utgångspunkt. Läroplansteori möjliggör en identifiering lärarnas kunskapssyn och skisserar 

                                                 
42  Vygotskij (1982) s. 18-27. 
43  Vygotskij (2011) s. 199-200. 
44  Ibid. s 204-205, 207. 
45  Ibid. s. 209-210. 
46  Skola för bildning bl.a. s. 71-72. 
47  Dewey (1997) s. 205-219. 
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hur de står sig mot gällande kunskapssyn i skolan (som tidigare presenterats), samt analyserar 

det utrymme lärarna har för reflektion och diskussion kring kunskap. 

Läroplansteori utreder relationen mellan pedagogiska processer och resultat i ljuset av 

utbildningsväsendets relation och utveckling i förhållandet till samhällets ekonomiska, sociala 

och kulturella struktur över tid. Läroplansteori vill konstruera förklaringsmodeller som rör 

både (val av) innehåll och struktur. Grundtesen är att undervisning alltid implicerar ett val till 

grunden styrt av föreställningar om lärande, värden och traditioner, men också av samhällets 

behov, utformning och resurser vid en viss tidpunkt. Läroplansteori vill kartlägga hur detta 

hänger ihop med mål, styrdokument, undervisningsprocesser och i slutändan också resultat.48 

 I detta arbete finns varken utrymme eller intresse av att kartlägga denna scen i ett historiskt 

perspektiv, men noterar att en av läroplansteorins centralgestalter, Ulf P. Lundgren är den som 

skisserat den ovan nämnda övergången från en ämnes- till en individcentrerad skola, som en 

utveckling motiverad av uppkomsten av en skola grundad på samhällets behov istället för 

(tidigare) akademiska.49 Tonvikten på de psykologiska teorierna är enligt Lundgren en 

konsekvens av skolans vilja att basera sig på vetenskap och samtidigt sätta elevens behov och 

förutsättningar som utgångspunkt.50 

Englund har presenterat en för uppsatsens syfte passande förklaringsmodell i form av en 

utbildningsfilosofisk karta med fyra poler, alla med sin syn på vad som är (viktig) kunskap 

och hur den bäst förmedlas. Den första och i Sverige traditionellt dominerande är 

essentialismen. Essentialismen förmedlar den kunskap till eleverna, som av samhället vid viss 

tidpunkt anses viktig. Vetenskaplig kunskap värderas särskilt högt. Perennialism vill bevara 

samhällets kunskap och värden – som anses eviga – och förmedlar dessa till eleverna i form 

av kulturarv och klassiska verk. Det handlar i hög grad om vad man brukar kalla bildning. 

Den stora utmanaren på senare tid har varit progressivismen, hos Englund karaktäriserad av 

fokus på elevens kunskaper och behov och inbegripande eleven som aktiv medskapare i sin 

egen utbildningsprocess. I denna riktning hyllar man vetenskapliga arbetssätt och sysslar med 

kunskapsproduktion, men delar essentialismens underordnade roll gentemot samhällets 

aktuella behov. Den fjärde utbildningsfilosofin är rekonstruktivismen. Dess yttersta syfte är att 

göra eleverna till goda samhällsmedborgare genom kritisk fostran och förmåga att värdera 

olika alternativ. Här används samtalet som central aktivitet och man vill även här producera 

kunskap.51 Almqvist diskuterar dessa utbildningsfilosofier i förhållande till Lgy11 och 

kommer fram till att dagens skola i första hand är en mix av essentialism och progressivism 

eftersom skolan idag är väldigt inriktad på att tillgodose samhällets (arbetsmarknads)behov 

                                                 
48  Lundgren (1979) s. 7-9. 
49  Ibid s. 136. 
50  Ibid. s. 234. 
51  Englund (1997) s. 134-135. 
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och utgår väldigt mycket från elevens individuella förutsättningar. Den demokratiskt 

fostrande rekonstruktivismen som sedan 80-talet varit på uppgång har tryckts tillbaka något.52 

Lärarnas syn på kunskap kommer således att i första hand analyseras och positioneras 

utifrån de utveklingspsykologiska teorierna behaviorism, kognitivism och sociokulturellt 

lärande, men lärarna kommer också kort att positioneras utifrån Englunds 

utbildningsfilosofier. Detta för att ge också lärarnas kunskapssyn en läroplansteoretisk fond, 

och dels för att lättare jämföra den identifierade kunskapssynen vad Almqvist anser 

efterfrågas i dagens skola. 

För att sedan synliggöra lärarnas upplevda möjlighet till diskussion och reflektion kring 

begreppet kunskap kommer ramfaktorteori att användas. Ramfaktorteori är en del av 

läroplansteori och har utvecklats av bland andra Lundgren för att beskriva hur lärande och 

därmed också resultat alltid omges av vissa ramfaktorer som styr och begränsar.53 Ramarna 

kan vara konstitutionella i form av till exempel ett styrdokument, eller organisatoriska såsom 

ett givet tidsutrymme eller storlek på en skolklass.54 Lundgren särskiljer fasta ramar från 

manipulerbara variabler men vad som är vad varierar beroende på vilket perspektiv man 

antar.55 Eftersom denna uppsats antar ett lärarperspektiv kan som exempel på detta slås fast att 

lärarens kunskapssyn är att uppfatta som en manipulerbar variabel, medan det utrymme 

läraren har för att utforma, förändra och diskutera sin syn på kunskap begränsas av visa 

ramfaktorer. 

Cristina Gustavsson har använt sig av ramaktorteorin i flera studier och poängterar vikten 

av att särskilja de upplevda ramar som finns, från de reella, eftersom det här emellan kan 

finnas ett gap.56 Hon betonar också viken av att i vissa sammanhang (mer komplexa) så är det 

föredömligt att inte ställa upp ramarna på förhand utan istället utgå ifrån resultaten för att 

försöka identifiera dem.57 Jag ämnar följa båda dessa råd när jag kartlägger de ramfaktorer 

som finns för lärarnas möjlighet till teoretiserande kring begreppet kunskap.  

 

 En läroplansteoretisk förklaringsmodell 

Ramfaktorer, som styr och begränsar förarbete, undervisningens genomförande och slutligen 

också resultat, uttrycker i någon mening samhällets behov och krav. Men Lundgren fann i sin 

avhandling en motsättning mellan föreställningar om vad som skedde i skolan och vad som 

borde ske, och kommer i sin avhandling därför fram till att utbildning formas och utvecklas i 

                                                 
52  Almqvist 2012-03-12. 
53  Lundgren (1972) s. 12. 
54  Ibid. s. 42. Översättning se Lundgren (1979). 
55  Ibid. s. 27. 
56  Gustavsson (1999) s. 53-54. 
57  Ibid. s. 48, 54-56. 
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motsättningen mellan dessa krafter.58 Han menar att om exempelvis läroplanen inte ges reella 

möjligheter till genomförande – de rätta ramarna - så rättar sig arbetet i skolan istället efter 

något annat. Med andra ord upprättas en slags informell läroplan.59  

Gustavson verkar ha upplevt något liknande. Hon menar att när det inte pågår en levande 

diskussion på den lokala skolan kring styrdokument, och hur det friutrymme som aktuell 

styrning ger skall användas, blir risken stor att lärare i utformningen av sin undervisning utgår 

från de ramar de på individnivå upplever. Därmed utnyttjar lärarna (eventuellt) inte hela det 

utrymme som finns.60 

När det är dags att ge ett förslag på förklaring till det utrymme som lärarna upplever sig ha 

för att på arbetstid reflektera och diskutera begreppet kunskap hoppas jag kunna använda 

Lundgrens och Gustavssons iakttagelser. Med andra ord, formulera anledningen till hur det 

står till med lärarnas utrymme för diskussioner kring begreppet kunskap med ovan uttryckta 

läroplansteoretiska antaganden. 

                                                 
58  Lundgren (1972) s. 236-238 
59  Ibid. s. 197. 
60  Gustavsson s. 53-54, 56. 
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 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att i ett läroplansteoretiskt perspektiv identifiera och analysera lärares 

föreställningar kring begreppet 'kunskap'. 

 Frågeställningar 

 Hur definierar lärarna begreppet 'kunskap'? 

 Vilket utrymme anser lärarna sig ha till teoretiserande kring kunskap och hur kan detta 

utrymme förklaras? 

 

Uppsatsen innehåller alltså delvis en deskriptiv del, där jag försöker identifiera lärarnas 

kunskapssyn i termer av utvecklingspsykologiska teorier. Därefter undersöks det utrymme 

lärarna anser sig ha till ett teoretiserande kring kunskap i termer av ramfaktorer och försöker 

förklara detta utrymme med hjälp av läroplansteori. 
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 Metod  

Uppsatsen har med nödvändighet fått en kvalitativ natur. Tidsutrymmet parat med uppsatsens 

syfte - att undersöka hur lärarna tänker och resonerar kring begreppet kunskap samt vilket 

utrymme de i sitt arbete har för dylika resonemang – gjorde att en kvalitativ studie baserat på 

intervjuer av några få men väl utvalda lärare har utgjort uppsatsens bas. 

 

 Metod för datainsamling 

Som datainsamlingsmetod valde jag halvstrukturerade intervjuer, som ger lärarna det 

utrymme för variation kring svarsalternativ som behövs för att på ett nyanserat och utvecklat 

sätt beskriva sina föreställningar och upplevelser.61 

 

 Urval 

Intervjudeltagarna var tre gymnasielärare som bland annat undervisar i svenska och alla 

arbetar heltid på samma gymnasieskola i en mellanstor svensk stad. Kön ansågs inte vara 

någon primär faktor i denna undersökning, men jag valde ändå att ha representationer från 

bägge könen. Ålder borde helst variera för att få en spridning i erfarenheter och de skulle alla 

ha arbetat i minst fem år, dels eftersom jag önskade lärare med viss arbetslivserfarenhet, och 

dels för att jag ville se om det hade skett någon förändring i kunskapssynen sedan de började 

arbeta som lärare. 

Jag valde att göra urvalet väl avgränsat för att istället få en mer nyanserad bild av hur det 

ser ut på ett ställe. Skolan jag valde är en kommunal gymnasieskola med idrottsprofil med 

övervägande studieförberedande program. Lärare i svenska valde jag dels för att jag själv 

kommer arbeta som det, och dels för att det är ett för syftet passande ämne eftersom det både 

har teoretiska och praktiska inslag. Men urvalet baserades givetvis också på tillgång och 

intresse. Av de tolv lärare som kontaktades var det dessa som tackade ja och jag är medveten 

om att det kan ha format mina resultat eftersom de som tackat jag förmodligen gjort det av 

intresse för ämnet och således även möjligtvis har mer att säga än gemene man. Studiens 

kvalitativa ansats gör dock att det på så sätt vinklade urvalet på något allvarligt sätt inte stör 

resultatet, eftersom lärarnas svar inte antas påvisa någon sanning gällande lärares åsikter och 

upplevelser generellt. 

 

                                                 
61  Danielsson 2012-09-12. 
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 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes efter deltagarnas önskemål på deras arbetsplats. En egen utformad 

intervjuguide användes med tematiskt utformade frågeområden och ljudet spelades in.62 Detta 

gav möjlighet till ett rätt fritt samtal, samtidigt som jag kunde vara trygg med att allt jag ville 

fråga om kom med, givet att jag diskret bockade av avklarade områden. Intervjuerna var 

beräknade att ta 40 minuter vardera men de varierade mellan 40 minuter och 1.15 minuter 

beroende på hur långtid det tog att få svar på alla frågor. 

 

 Metod för bearbetning och analys 

Jag transkriberade samtliga intervjuer för möjlighet till både påvisande av detaljer samt en 

tidig överblick över materialet. När materialet bearbetats grupperade jag svaren tematiskt och 

jämförde respondenterna med varandra. Analysen gjordes inspirerat av en analysmetod 

föreslagen av Steinar Kvale. Han förespråkar den kvalitativa metodens analysmetod i tre steg. 

Det första går ut på att identifiera och sammanfatta det respondenten sagt utifrån dennes egen 

förståelse. Det andra steget innebär att lyfta denna självförståelse till något mer allmänt. Det 

handlar om att i vissa fall läsa mellan raderna och analysera intervjuerna också utifrån det som 

inte sägs. Det tredje steget handlar slutligen om att ge tolkningen en teoretisk ram. Det vill 

säga tolka intervjusvaren utifrån relevant och passande teori. I det följande kommer jag som 

sagt enbart inspireras av Kvale. Det innebär att jag har hans uppdelning i bakhuvudet, men av 

utrymmesskäl kommer steg ett och två presenteras tillsammans såsom analys. Steg tre är 

däremot väl avgränsat i form av resultat. Analysmetodens främsta syfte är att precisera 

tolkningens förståelsekontext. Den hjälper mig med andra ord att vara öppen med hur jag 

tolkar respondenternas svar – eftersom detta kan göras på olika sätt och således påverka 

resultaten.63  

 

 Etiska överväganden 

Det är viktigt att inledningsvis informera deltagare om forskningsprojektet och på vilka 

villkor denne förväntas delta. Jag tänkte mycket på hur man ska hantera den balansakt som 

har varit aktuell i min studie, mellan att i största möjliga mån presentera vad jag är ute efter 

utan att min information börjar styra svarsmaterialet. Till exempel skulle mina respondenter 

vid alltför detaljerad information ha kunnat börja plugga in kunskapstraditioner för att kunna 

svara ”duktigt”, vilket skulle störa mitt resultat. Jag var därför noga redan vid första kontakten 

                                                 
62  Se Bilaga 2. 
63  Kvale (2005) s. 8-9. 
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med att förklara att jag inte är ute efter att bedöma lärares kunskap och kunskapstraditioner 

utan vill ta del av just deras föreställningar och upplevelser. 

Frivillighet och anonymitet garanterades i och med en samtyckesblankett som skrivits 

under av bägge parter vid intervjutillfället.64 Jag har varit särskilt noga just med att försöka 

tillgodose lärarnas anonymitet genom att i uppsatsen byta ut deras namn, inte ange namn på 

platser de anger och så vidare. Alla respondenter ska dessutom få läsa uppsatsen innan 

publicering och jag har garanterat att materialet enbart kommer att användas i 

forskarändamål.65 

 

 Reflektioner över metoden 

Med en fenomenologisk och hermeneutisk utgångspunkt försvarar Kvale den kvalitativa 

metoden mot dess vanligaste invändningar: för få intervjupersoner, ledande frågor och 

subjektiva tolkningar. Den första invändningen besvarar Kvale med uppmärksamma det 

faktum att nyskapande forskning ofta bygger just på intensiva analyser av få personers 

upplevelser. Vidare innefattar intervjusituationer alltid ledande frågor, menar han, men om de 

är för ledande kan kontrolleras med hjälp av att man öppet redovisar utskrifterna. Själv 

försökte jag på olika sätt att dämpa mina ibland alltför ledande frågor. Till exempel blev det 

ibland så - när jag återgav vad jag hade förstått och respondenterna fick möjlighet att antingen 

bekräfta min uppfattning eller korrigera sig - att de ofta svarade ”Ja, men också…” Och vid 

sådana tillfällen har jag vägt det som kommer efter ”men” betydligt tyngre än min egen 

summering. Att sedan olika läsare av en text kan göra olika tolkningar, är något man inom 

hermeneutiken helt enkelt godkänner. Varierande tolkningar uppkommer dock ofta som en 

konsekvens av att respektive läsare ställt olika frågor till texten, och innebär inte att alla 

tolkningar är att betrakta som lika giltiga.66 Jag anser att öppenheten som kommer av Kvales 

analysmetod är en förutsättning för argumentens giltighet och hoppas att jag i detta arbete har 

lyckas med en sådan öppenhet till den grad att min uppsats uppnår godkänd validitet både när 

det gäller resonemang som resultat. Min kvalitativa ansats innefattar att jag i första hand inte 

är ute efter att dra några generella slutsatser. Jag hoppas dock på att mina resultat ger en 

intressant och givande bild av hur det kan se ut. Uppsatsen skulle således i bästa fall kunna 

användas som fallstudie vars påståenden kan testas i framtida, större studier. 

                                                 
64  Se Bilaga 1. 

65  codex.vr.se/forskninghumsam.shtml Hämtad: 12-09-24. 
 
66  Kavle s. 5-7. 
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 Analys och resultat 

Inledningsvis ges en kort presentation av de intervjuade lärarna. Därefter analyseras lärarnas 

svar i relation till den första frågeställningen under rubrikerna: egen kunskapsdefinition, 

kunskap om allmänna definitioner på kunskap, vad kunskap inte är, begränsningar samt 

kunskap och betyg. Därefter presentras undersökningens resultat - gällande den första 

frågeställningen – i och med att lärarnas respektive kunskapssyn kategoriseras i 

utvecklingspsykologiska teoriers mest markanta drag. 

Den andra frågeställningen besvaras med hjälp av en analys av lärarnas svar under 

rubrikerna: utrymme för teoretiserande, var kunskapssynen kommer ifrån, diskussion på 

arbetstid och fortbildning. I detta det andra resultatavsnittet belyses frågställningen i ljuset av 

ramfaktorteori och läroplansteori. 

 

 Lärarna 

Anders är född 1976 och har arbetat som lärare sedan han tog examen i aktuell stad 2002. Han 

började studera direkt efter gymnasiet och hans ämnen är historia och svenska. Han läste sina 

ämnesstudier först och sedan på lärarlinjen sista året. Efter sin examen vikarierade han på en 

annan skola innan han fick jobbet på aktuell skola. Här undervisar han – förutom i svenska 

och historia – också i media och journalistik, och tidigare även i filmkunskap. Han säger sig 

trivas väldigt bra både med eleverna och i kollegiet eftersom lärarna umgås mycket över 

ämnes- och programgränser. 

Beatrice är född 1978. Innan hon utbildade sig till lärare arbetade hon med en rad olika 

saker inom omsorgen, ofta med barn. Hon gick på lärarutbildningen i annan större stad mellan 

åren 2001-2006 och är behörig gymnasielärare i svenska och dans. Under sin studietid 

arbetade hon som danslärare på olika ställen men sedan sin examen har hon endast arbetat på 

aktuell skola. Hon undervisar i svenska och trivs väldigt bra med kollegor och stämningen på 

skolan. När jag ber henne precisera talar hon om att här finns en sund inställning till betyg, det 

vill säga, man är inte dum i huvudet om man inte har A i allt. 

Cecilia är född 1950 och har arbetat som lärare sedan sin examen 1980. Även Cecilia 

började med ämnesstudier: allmän språkvetenskap (engelska, svenska som andraspråk och 

lingvistik), tio år tidigare. Hon har studerat både i aktuell stad men även i ett nordiskt 

grannland. När hon var färdig lärare vikarierade hon och arbetade på olika skolor i närheten 

av aktuell stad i femton år innan hon fick en fast tjänst på en högstadieskola. Eftersom hon 

ville pröva på att arbeta på alla stadier sökte hon sig till aktuell skola när tillfälle gavs ett par 

år senare. Men hon tyckte också att det var intressant att aktuell skola hade så många elever 
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med utländsk bakgrund. Under 1990-talet vidareutbildade hon sig i specialpedagogik. Idag 

undervisar hon i svenska som andraspråk och i specialpedagogik. Hon säger sig trivas väldigt 

bra här främst på grund av mångfalden både i kollegiet och bland eleverna och brukar skämta 

om att hon arbetar på FN. 

 

 Analys - kunskapssyn 

Anders anser att kunskap handlar om nyfikenhet, om att lära sig om något och sedan vilja veta 

mer. Det är det han vill förmedla till eleverna, och det blir också hans största utmaning som 

lärare, säger han, att fånga och hålla kvar elevernas intresse. Kunskapen har också ett 

egenvärde, anser han, och återkommer igen till nyfikenheten och glädjen som kommer av att 

lära sig något nytt. Anders kallar sig själv gammaldags eftersom han hyllar 

ämneskunskaperna högt och ser gymnasiets främsta syfte vara att förbereda eleverna för 

högskolan. I bägge sina ämnen satsar han mycket på att få eleverna att förstå sammanhangen, 

eftersom kunskapens syfte är ett verktyg för att lära sig se sammanhang och att rusta sig för 

livet, beskriver han. En skillnad han ser mellan sina ämnen är att det i svenskan är enklare att 

jobba processinriktat, dels för att svenskan är mer praktisk och dels för att man där har 

eleverna under en längre tid. Det gör också att han i svenska kan se kunskapsutvecklingen 

tydligare.  

Beatrice talar om kunskap som ett verktyg eller ett redskap för att lära känna sig själv och 

sin omgivning. För henne handlar det främst om att genom kunskap få bättre förutsättningar 

för att fungera och verka i världen. Hon talar om vikten av att förstå sin omvärld och det som 

försiggår där för att inte bli rädd, isolerad och fördomsfull. I bägge sina ämnen tänker hon att 

kunskap är ett sätt att lära känna sig själv och därmed andra. Hon citerar Vygotskij och säger 

att utbildning är politiskt, att det blir det eftersom kunskap är en förutsättning för att kunna 

förstå och verka i ett samhälle. En bra lärare följer enligt henne med i det som händer i 

samhället och världen och använder det i undervisningen.  

Cecilia benämner också kunskap vara ett verktyg, som intellektuellt eller på annat sätt är 

användbart. Hon anser sig ha en bred syn på kunskap, där kunskapen finns överallt. Hon talar 

mycket om att försöka övertyga eleverna om nyttan med det de lär sig, oavsett ämne, direkt 

eller indirekt, och nyttan av att ha ett så stort intellektuellt kapital som möjligt. Hon trycker 

också på att kunskap är något föränderligt och att man kan ta in den med alla sinnen, även 

genom rörelse. 
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Kunskap om allmänna definitioner på kunskap  

Anders säger sig ha glömt det mesta som de talade om på lärarutbildningen. Men han minns 

från sin studietid talet om den västerländska kunskapssynen som till skillnad från andra är 

resonerande och kritiskt tänkande. Han har under sina yrkesår märkt hur många elever med 

utländsk bakgrund lärt sig saker utantill och hur det i kombination med ringa språkkunskaper 

ibland har gett en del skratt vid rättning. Han talar igen om vikten av att lära sig se 

sammanhang och hur samhället fungerar, istället för att lära sig saker utantill och att det är 

därför han gillar den västerländska kunskapssynen som han anser genomsyrar den svenska 

skolan. Detta tror han går emot det han sa förut om att värdera ämneskunskaper högt, 

eftersom det mer handlar om att kunna saker för sin egen skull. Han rättar sig därför och säger 

att han föredrar att man kan lite om mycket istället för tvärt om. På så vis får man en grund 

som man sedan kan bygga vidare på. Kanske kan man (för att sammanfatta) tänka sig att 

Anders visserligen premierar rena ämneskunskaper (fakta) men att de inte är mycket värda om 

man inte också har förmågan att koppla dem samman och använda dem, på olika sätt.  

Beatrice räknar upp en rad begrepp. Katederundervisning, där läraren kan allt och överför 

kunskapen till eleverna genom reproduktion, ställs mot vad hon menar är en modern syn på 

kunskap – som hon själv också anser sig vara en del av – som involverar ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande ”där kunskapen ska komma ur en dialog där alla tar med sig sitt eget”. 

Hon nämner kunskapstrappa, där eleven ställer sig på lärarens axlar för att nå längre, learning 

by doing, och det begränsande klassrummet. Hon ber mig upprepa frågan och fyller sedan på 

med ”det här nya” om de fyra f:en och anser att alla de sidorna av kunskap behövs för att göra 

kunskapen beständig och användbar utanför klassrummet. 

Cecilia har också svårt att minnas. Hon nämner ”de här filosoferna” men kan inte precisera 

närmare. Hon menar sig ha ändrat sin kunskapssyn till en bredare som hon också försöker ge 

eleverna. Med bredare kunskapssyn menar hon att se kunskap utifrån den tid vi lever i - i 

relation till andra tider – men också att lära med alla sinnen, se att kunskap finns överallt och 

inte bara i skolan.  Hon har noterat att eleverna däremot ofta ser kunskap som först och främst 

något man lär sig utantill och för stunden från en bok, men att det har börjat ändra sig. 

 

Vad kunskap inte är  

Alla tre värjer sig mot lärare som kör samma upplägg och undervisning år efter år. Beatrice 

talar illa om reproduktion och menar att en lärare ”aldrig kan ha en färdig pärm med uppgifter 

som man använder i sitt yrkesliv”, och Cecilia sammanfattar ett liknande exempel med ”alltså 

[om] man kör så i samma spår, [så] måste man köra i diket direkt.” Anders kan tycka att andra 

lärare är för fokuserade på detaljkunskaper och att ”vissa har kanske sina kurser som de kört 

länge, och det rullar på” men Anders erkänner samtidigt att han själv utformade det mesta av 
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sitt undervisningsmaterial under de första åren. Beatrice och Cecilia tar tydligt avstånd från 

det arbetssättet, medan Anders försvarar ”hjulspårarna” med att de gör detta av nöd - det finns 

inte tid och energi till annat. Han anser också att det viktiga kanske inte är att förnya sina 

lektionsupplägg, utan att eleverna får variation och utmaningar.  Anders vänder sig istället 

starkt mot vad han kallar ”tom kunskap”, och menar då en stor mängd fakta utan 

sammanhang. Cecilia talar här (igen) om att hon ogillar kunskap i en smal mening, där 

kunskap är något man lär in utantill för stunden. Hon gillar inte heller synen som hon menar 

fanns mer förr, att kunskapen fanns i en påse som läraren hade och att kunskaper flyttades 

över från lärarens påse till elevens, och om att när detta inte fungerade så såg man det alltid 

som elevens fel. 

 

Begränsningar  

Alla lärarna upplever vissa hinder för att genomföra kunskapsuppdraget på det sätt som de 

skulle önska. Anders – som vill väcka elevernas nyfikenhet och intresse - försöker variera 

undervisningen efter eleverna men känner sig begränsad av alltför stora klasser (med olika 

viljor och intressen) och för lite tid – både till planering och antalet kurstimmar (i historia). 

Han anser också att tiden till lärares friutrymme blivit mer begränsad idag, samtidigt som 

lärare fortfarande har en hel del makt över sin situation.  

 

Man har faktiskt möjlighet att säga stopp, nu är det mycket de här veckorna så nu får vi köra 

enkla saker […] som vår förra rektor sa – och det var väl inget populärt uttalande – när det var 

nån som klagade på att det var mycket att göra. Han sa att ja ni får sänka ribban. Och det vill 

man ju inte höra men ja. 

 

Beatrice menar att andra administrativa uppgifter som att rapportera närvaro och 

dokumentera elevernas kunskapsutveckling för att kunna genomföra en formativ 

(betygs)bedömning begränsar planeringstiden vilket försämrar hennes arbete. Cecilia är orolig 

över det gap som finns mellan vad eleverna kan och vad de bör kunna givet det betyg de har 

med sig från högstadiet, och har svårt att kombinera elevernas befintliga nivå med 

kursplanens innehåll. Hon känner sig därutöver nödgad att se kunskaper mer kvantitativt än 

vad hon förstår förväntas av henne. En framgång för en elev kan till exempel vara att lära sig 

multiplikationstabellen.  
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Kunskap och betyg  

Samtliga lärare börjar spontant tala om betygen som ett hinder för kunskap. Beatrice är 

särskilt inne på detta spår när hon säger att det läggs alldeles för mycket fokus och tid på 

betyg och bedömning, något som hon bedömer blir en alltmer ”mekanisk” process - givet de 

nya och många betygsstegen - och att detta tar tid och fokus från det faktiska lärandet. Anders 

menar att många elever kommer till en kurs inriktade på att få ett visst betyg, men utan några 

direkta planer på att lära sig något. Samtidigt som han inser behovet av ett betygssystem som 

bedömningsgrund och att det för vissa elever kanske är nödvändigt med en sådan struktur, 

tycker han att det står i vägen för nyfikenheten. Cecilia är också positiv. Hon gillar hur det 

nya systemet har specificerat kunskapskraven och ger namn åt det kvalitativa. 

 

 Resultat - kunskapssyn 

Alla lärarna tänker på kunskap som ett verktyg, och verkar se både kunskap och vad det är 

värt att ha kunskap om som något föränderligt över tid och med perspektiv. Detta är en 

grundsyn inom den sociokulturella skolan.  Beatrice är den som har flest teoretiska begrepp 

att tala om sin kunskapssyn utifrån och den av lärarna som är lättast att positionera i en 

utvecklingspsykologisk skola. Hon är den uttryckligen mest sociokulturellt skolade av de tre 

lärarna, både genom sina direkta referenser till Vygotskij och till Dewey67, men också genom 

uttalanden som kan kopplas till dessa tänkare om lärande i dialog och kunskapens 

demokratiska aspekt. En vinkning till Piaget hittas dock också när hon nämner att eleverna 

bör stå på lärarens axlar och därmed nå längre, vilket implicerar lärarens viktiga roll som 

handledare för eleven.  

Även Cecilia anger kunskapens syfte vara att lära för livet, för att klara sig och fungera 

som samhällsmedborgare. Men hon framhåller också kunskapens egenvärde och betonar hur 

viktigt det är att eleven hela tiden ser nyttan med vad de gör och lär sig. Man skulle kunna 

härröra detta till Dewey, eftersom hans grundsyn handlar om att kunskap ska kunna användas. 

Men i så fall skulle nyttan visa sig i själva undervisningstillfället. Det Cecilia beskriver liknar 

mer någon slags framtida avkastning och påminner således snarare om Skinners 

instrumentella betingning, eftersom det handlar om att påvisa goda konsekvenser av det de lär 

sig. Hon har ingen större teoretisk repertoar gällande kunskapsbegreppet, men talar om 

kunskap i kvantitativa termer. Även det för tankarna till behaviorismen, men hon verkar å 

andra sidan inte särskilt nöjd över att behöva tänka på kunskap i de termerna. Hennes 

kunskapssyn uppvisar även kognitivistiska drag eftersom hon så tydligt intar ett 

individperspektiv i sin undervisning. Nu är hon ju också speciallärare och således under andra 

                                                 
67 ”learning by doing” är hans begrepp.  
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(och mer intima) förutsättningar än de övriga att kunna göra det också. Faktum är att samtliga 

lärare verkar vilja utgå ifrån elevernas egenarter och särintressen när de utformar sin 

undervisning. Anders tycker sig dock inte ha möjlighet till detta eftersom han har så stora 

klasser och så lite tid till planering och Beatrice – som visserligen talar betydligt oftare om ett 

grupperspektiv – framhåller vikten av att alla röster får göra sig hörda och delta i 

kunskapsprocessen.  

Om frågan angrips bakifrån, och svaren analyseras utifrån vad lärarna anser inte ingår i 

deras kunskapssyn, så ger utsagorna sammantaget ett avståndstagande från den 

behavioristiska skolan. Utantillkunskap som inte kan kopplas ihop med något annat, kunskap 

som ska förmedlas till eleven utifrån utan någon större tanke på eleven som individ med 

speciella förutsättningar, och kunskap som är oföränderlig, giltig och viktig oavsett tid och 

plats är inte ett synsätt som någon av dem värderar högt. Det faktum att alla värjer sig mot 

lärare som inte uppdaterar sin undervisningsrepertoar skulle kunna tolkas som att de bara 

ogillar lata lärare. Men eftersom dessa (andra) lärare tydligen anser det legitimt och 

fungerande så medför det till exempel en elevsyn där eleverna är kärl som alla kan fyllas med 

ett visst innehåll, varpå en klart behavioristisk grundsyn skiner igenom – vilket lärarna således 

förkastar.  

Anders då, med sin höga värdering av ämneskunskaper, kunskap för sin egen skull och 

beständiga lektionsupplägg? Detta är alla drag som enligt traditionen positionerar honom i ett 

behavioristiskt läger. Samtidigt uppvisar han samma invändningar mot den skolan som de 

ovan nämnda, och verkar dela Vygotskijs syn på lärande när han poängterar vikten av att ge 

eleverna utmaningar, något som kan överföras till att arbeta i den proximala 

utvecklingszonen. Även Anders har en rätt knapphändig tillgång till teoretiska begrepp för 

kunskap, men den resonerande och kritiskt granskande kunskapen – vilken han benämner som 

den västerländska – som han föredrar, parat med en förkärlek för att arbeta processinriktat, 

visa på sammanhang och vikten av att lära för livet gör att han också drar åt ett mer 

sociokulturellt håll. 

Sammantaget kan Beatrice beskrivas som en skräddarsydd sociokulturell lärare, medan 

Anders och Cecilias kunskapssyn är mer ambivalenta och drar åt olika håll. Beatrice är också 

den som har en teoretisk referensram med begrepp som hon kan använda sig av för att tala om 

kunskap, något som de andra inte uppvisar. Samtliga lärare fick fundera en stund innan de 

kunde säga något om sin kunskapssyn. Det kom dock fram rätt tydligt att de alla har tydliga 

övertygelser när det gäller vad som är bra kunskap och inte, vilket återfinns i Snider & Roehls 

undersökning.  Lärarna påpekar också faktorer de anser viktiga för att lyckas med 

undervisningen som inte är direkt vetenskapsbaserade, som också Snider & Roehl visar.68 I 

vilken grad de är erfarenhetsbaserade i själva undervisningen går förstås inte av vår analys att 

utläsa, och det är inte heller uppsatsens syfte. Vad som kan konstateras är ändå att de har en 

                                                 
68  Snider & Roehl s. 874-885. 
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genomtänkt kunskapssyn i grunden för sitt undervisande. Även om inte de teoretiska 

begreppen finns där hos alla.  

 

 Analys - utrymme för teoretiserande 

Nu övergår uppsatsen till att analysera respondenternas svar på vilka möjligheter de anser sig 

ha att diskutera och reflektera över teoretiska begrepp som kunskap. Uppsatsen vill också ha 

reda på i vilka sammanhang detta sker. Sedan ska de ramfaktorer som skapar utrymmet för 

detta identifieras. 

 

Kunskapssynens ursprung 

Samtliga anger sina studier. Anders menar att han inte har sin kunskapssyn helt klart för sig, 

men att den formades under ämnesstudierna. Han minns inte så mycket vad de pratade om 

under lärarutbildningen och tror inte att de talade så mycket om det, men att han (som hade 

pluggat länge då) tyckte att man där talade på en alltför basal nivå. Teoretiska diskussioner 

om kunskapsbegrepp var inte heller hans prioritet då. Istället ville han veta mera praktiskt hur 

man som lärare ska agera i olika situationer. De gånger han diskuterade kunskapssyn var på 

praktiken med sin dåvarande handledare. Han poängterar dock att han tror att kunskapssynen 

ändå finns där – hos alla lärare – även om man inte är medveten om den.  

Beatrice anger istället lärarprogrammet. Hon säger att hon där fick en insikt om skolans 

politiska roll och det demokratiska uppdrag hon har som lärare, och som exempel på detta 

anger hon vikten av att alla elever på alla skolor måste få samma förutsättningar. Varken 

Anders eller Beatrice anser att kunskapssynen har utvecklats eller förändrats under deras 

yrkesliv, medan Cecilia uttrycker det som att hennes ämnesstudier vid universitetet var den 

grund som hon sedan har byggt vidare på. Liksom Anders var hon i början av sin karriär inte 

intresserad av dylika diskussioner och hon upplevde inte att andra lärare var det heller. ”Vi 

kallar det för poesidelen”, säger hon och syftar på läroplanens ”vackra ord” som hon då ansåg 

hade väldigt lite med verkligheten att göra.  Men synen på detta har ändrats bland lärarna, 

menar hon, och det tycker hon är bra. Ingen av lärarna ser någon större utveckling av deras 

egen kunskapssyn men Cecilia (som i svaret talar i termer av ”vi”) menar att 

kunskapsdefinitionen har breddats, att kunskap nu främst ses – och uppmuntras till att ses – 

som ett verktyg, och det gillar hon. 
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Diskussion på arbetstid  

Alla anser att viljan till diskussion finns i kollegiet men att det finns få möjligheter att på 

arbetstid få diskutera sådana teoretiska saker som kunskap. En anledning de nämner är att de 

nu främst arbetar i arbetslag istället för i ämneslag – ett tecken, som de alla ser det, på att 

fokus än tydligare har hamnat på administrativa uppgifter som att rapportera närvaro, 

dokumentera elevernas framsteg och allmänna välmående och att anordna olika evenemang 

för att ”sälja in skolan”. Beatrice säger  

 

Jag ska vara med i en intervju nu i veckan om hur det är att jobba som administratör. Jag 

berättar vilka arbetsuppgifter jag har och då funkar jag som det liksom. Jag jobbar inte som 

administratör. 

 

Anders menar också att det är konstruerat i arbetslag eftersom ledningen förespråkar 

ämnesövergripande projekt, men han ifrågasätter meningen med dessa, utöver att det ser bra 

ut. Istället vill han ha mer fokus på det pedagogiska, men känner ett ointresse både från 

skolledning och politiker gällande dylika frågor. Det är aldrig någon rektor som har frågat 

Anders om hans kunskapssyn, eller hur han förmedlar saker, och han känner det betungande 

att allt måste komma från lärarna själva.  

Ämneslaget diskuterar väldigt sällan kunskapssyn och det är inte många som vill utbyta 

idéer, menar Beatrice. Hon talar liksom Anders bara ibland med någon enstaka kollega som 

de vet tänker lite likadant. Den ämnestid som finns faller bort till annat, menar de alla. Tiden 

används mest till att ta tag i praktiska saker som att ”gnälla över nationella provet” eller 

förbereda inför öppet hus, säger Anders. Även Cecilia saknar tillfällen att diskutera dylika 

saker med kollegorna i någon strukturerad form men menar att sådana diskussioner är en 

förutsättning för att arbetet ska bli ”närande och inte tärande”. Hon säger att de tidigare haft 

en eldsjäl i ämneslaget som ordnade pedagogiska träffar en gång i månaden, men den tiden 

började efter något år att alltmer inkräktas av andra saker. Hon känner sig för tillfället väldigt 

utanför resten av kollegiet, eftersom hon misstänker att hon och de andra speciallärarna har en 

annan syn på kunskap (kvantitativ) och eleverna (omhändertagande) än de övriga. 

 

Fortbildning 

Samtliga talar också om teoretiska diskussioner inom ramarna för fortbildning. Anders 

berättar att han nyligen varit på ett seminarium på universitetet och att det är ”livsluft” när 

man får möjlighet att reflektera på det sättet. Han vill ha mer sånt, framför allt kopplat till 

ämnen. Annars riskerar man att köra fast, menar han.  
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Beatrice nämner kommungemensamma studiedagar som fokuserar på betyg och 

bedömning, men att det är allt. Hon önskar en kontinuerlig fortbildning för lärare eftersom 

vissa saker (som kunskap) behöver diskuteras med andra och hon önskar att det var närmare 

och lättare att ta del av vad som händer i forskningen. Fortbildningsdagar finns, men då blir 

det oftast föreläsning eller brandutbildning eller liknande, och som det är nu med en ny 

reform så går all tid åt till den, även om det mest gäller bedömning.  

Ingen kommer och tittar på ens undervisning, så ingen vet vad man gör, menar Beatrice, 

medan Anders berättar att han har haft ”ett berömt besök” (jag antar från Skolverket), det vill 

säga att någon kom och tittade på hans undervisning. Men, menar han, kontrollanten sa bara 

att det var bra. De hade ingen diskussion om varför det var så eller vad det var han gjorde. 

Cecilia har på eget bevåg fortbildat sig i hela sitt liv Hon åker på konferenser (flertalet 

internationella), samt går på disputationer och liknande för att ta del av den senaste 

forskningen. Hon har även varit aktiv i ämnesföreningar. Den senaste tiden har dock nätet 

varit hennes största källa till fortbildning.  Hon har försökt få med andra men förstår att de 

inte orkar, eftersom många har små barn hemma. Förr fungerade det mycket bättre tyckte hon. 

Då hade man inte ramtid utan kunde smita iväg på ett hål i schemat, och även medges komp 

om man till exempel läst några böcker på ett sommarlov. Nu ges inte ens ersättning för 

språklärare som går på helgkonferenser, medan till exempel matematiklärarna tillåts gå ifrån 

mitt i veckan. Hon tycker att konferenser har varit det mest givande för att man då får 

impulser från så många olika. Det var under lärarutbildningen hon fick blodad tand, säger 

hon, tack vare att professorerna var hårda med att studenterna skulle gå. Idag ser hon ingen 

fortbildning inom ramen för arbetet som lärare, utan upplever att de oftast flyttar eller städar 

på fortbildningsdagar.  

 

 Resultat – utrymme för reflektion och diskussion 

De upplevda ramarna är alltför snäva. Lärarna upplever sig inte få reella möjligheter till mer 

teoretiska diskussioner med sina kollegor inom ramen för yrket. Cecilias enträgna fortbildning 

i form av konferenser, studiegrupper och läsande av avhandlingar verkar till allra största del 

ha varit bekostad av henne själv (eller de stipendier hon själv sökt) och är genomförda på 

hennes fritid. I det vardagliga arbetet finns det inte utrymme för någon självreflektion kring 

kunskap och inte heller några reella signaler från ledning eller politiker om att det här är 

viktigt. Istället är det på eget bevåg man diskuterar till exempel kunskapssyn med enskilda 

kollegor. Av lärarnas utsagor kan man ana att det handlar dels om en organisatorisk ramfaktor 

i termer av för lite tid avsatt för pedagogiska diskussioner (Anders och Beatrice) och för lite 

fri disponerbar tid (Cecilia). Denna organisatoriska ramfaktor bottnar i sig i sin tur i vad man 

skulle kalla en konstitutionell eller ideologisk ram som istället för att prioritera lärares 

teoretiska reflektion och utveckling fokuserar på att få skolan att fungera på daglig basis, det 
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vill säga: hålla sig uppdaterad med nya förordningar, se över och förbättra lokaler, betygsätta 

elever, värva nya elever till skolan, och så vidare. 

Hur de upplevda ramarna förhåller sig till de faktiska ramarna blir här lite knepigt att 

utröna. Inte minst för att det bara är lärarnas upplevelser som uppsatsen har att utgå ifrån. 

Men ur dessa lärarnas upplevelser tycker jag mig åtminstone se fog för att skolans 

organisering är att betrakta som en faktisk ramfaktor som avsätter tid och resurser för 

ämnesträffar och fortbildningsdagar – utmärkta tillfällen för teoretiska diskussioner att äga 

rum. Å andra sidan inkräktas detta faktiska frirum ständigt av annat, till exempel städning av 

kontoren, livräddningskurser, utformning av bedömningsmatriser m.m. Således verkar det 

som att de gentemot en teoretiserande diskussion uppmuntrande ramarna inte är tillräckligt 

tydligt avgränsade. Lärarna upplever inte tillräckligt tydliga incitament från skolledning och 

politiker om att det här (tal om till exempel kunskapssyn) också är viktigt och också måste 

göras – det gör de däremot tydligt gällande andra saker såsom att dokumentera närvaro – 

varpå de identifierade faktiska ramarna mest liknar ett luftslott. 
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 Diskussion 

Min egen inledande fördom om att många – särskilt äldre lärare – inte är särskild intresserade 

av denna mer teoretiska sida av yrket visade sig i alla fall gällande mina tre respondenter inte 

alls stämma. Analysen ovan beskriver tydligt tre kunskapshungriga lärare som suktar efter 

teoretiska diskussioner kring kunskap, sitt ämne och lärande generellt. Men inom ramarna för 

det dagliga arbetet upplever de ingen möjlighet att med andra reflektera kring det de anser 

vara det mest centrala i yrket: att utbilda eleverna.  

 

 Motstridiga direktiv 

Resultatet i analysavsnittets andra del påminner om det i Gustavssons undersökning. Men där 

handlade det om att lärarna hade getts alltför fria ramar utan att de hade kapaciteten att veta 

vad de skulle göra av dem.69 De lärare som jag har talat med upplever istället att i och med 

eskalerande krav på dokumentation och uppföljning under det senaste decenniet - och som 

märks extra tydligt sedan den nyaste reformen - så har det fria utrymmet stramats åt allt mer, 

men åt fel håll. Tiden går allt mer åt till att dokumentera det vardagliga arbetet i skolan, att 

försöka ta till sig nya direktiv och genomföra olika specialprojekt. Även tiden som finns 

avsatt för mer teoretiska syften används ofta till något annat, till exempel att städa lokalerna. 

Detta trots tydliga incitament i styrdokumenten om att lärarna ska ha tillgång till 

utveckling både sina ämnen och sin profession. Det står som tidigare nämnt bland annat att 

lärare måste diskutera till exempel kunskapssyn för att kunna utbilda eleverna på ett bra sätt 

och krav finns också på rektor att se till att lärarna får möjlighet till kompetensutveckling. 

Man har med andra ord kvar kraven på lärarna som handlar om att de ska utveckla den 

teoretiska biten av professionen, samtidigt som man har infört en rad fasta ramar som 

förminskar utrymmet att göra detta på till näst intill obefintligt. Hur kan detta förklaras? 

Man skulle förstås kunna förklara just detta fall med brister på den aktuella skolan och 

säga att skolan helt enkelt inte följer de direktiv som finns, att rektorn på denna punkt brister i 

sitt ledarskap eller att lärarna helt enkelt inte är tillräckligt motiverade att utnyttja de 

rättigheter de teoretiskt sätt faktiskt har. Man kan också gå in på diskussioner som handlar om 

att lärarna missförstått de direktiv som finns, om att det de kallar administrativt arbete helt 

enkelt är det teoretiserande myntets andra sida. Det vill säga att dokumentation och 

betygsdiskussioner är en del av och kan användas också som grund för lärarna 

kunskapsutveckling. Men man kan också – med fördel – analysera dessa resultat i ljuset av 

                                                 
69  Gustavsson s. 54. 
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läroplansteoretiska antaganden om upprättandet av en informell läroplan.70 Detta skulle kunna 

vara en förklaring på diskrepansen mellan intention i styrdokumenten och realiteten så som 

den uppfattas av lärarna. Lärarna gör sitt bästa för att följa nya direktiv men dessa är direkt 

motsägelsefulla i och med den i praktiken ensidiga koncentrationen på administrativa 

uppgifter. De dokumenterade måsten som finns i skolan kräver så pass mycket tid att de 

raserar de organisatoriska ramar som finns uppsatta för att tillgodose lärarnas behov av 

teoretiserande.  

Således kan konstateras att den ideologiska förmedling som just nu formar det dagliga 

arbetet i aktuell skola resulterar i en skola som mekaniskt utför alla de mer mätbara uppgifter 

som åläggs den. Samtidigt ges ingen reell möjlighet att utveckla den intellektuella diskussion 

som anges föregå ett (lyckat) sådant arbete. 

 

 Lärare av sin tid 

Samtidigt visar resultaten i avhandlingens första del att lärarna ändå har en hel del att säga om 

sin kunskapssyn. Även om inte alla har teoretiska begrepp med vilka de kan uttrycka sig, så 

handlar de utifrån en teoretisk grundsyn som de själva också är medveten om har betydelse. 

Deras syn på kunskap och lärande rimmar dessutom väldigt väl med vad som premieras i 

skolan i dag. Det märker man när man placerar lärarnas kunskapssyn i en läroplansteoretisk 

kontext i termer av Englunds utbildningsfilosofiska traditioner: Ingen av lärarna hyllar 

perennialism särskilt högt eftersom de alla erkänner värdet av olika kunskaper varierar över 

tid. Eventuellt har Anders en dragning hitåt med sin hyllning av nyfikenhet, kunskap för sin 

egen skull och ”ämneskunskaperna”. Han anknyter dock dessa till ett sammanhang som för 

eleverna ska vara nyttigt att ha och parat med hans hyllning av den västerländska 

(vetenskapliga) kunskapssynen hamnar han således mer i ett essentialistiskt läger. Hans 

önskan om att utgå från elevernas intresse gör honom också lite progressivistisk. Cecilia är 

lika ambivalent. Hon utgår mycket från elevens förmåga och kan således klassas som 

progressivistisk, Men istället för att utgå ifrån elevernas intresse verkar hon försöka påvisa 

varför något kan vara intressant. Detta parat med att hon i huvudsak sysslar med förmedling 

av kunskaper gör även henne till en essentialistisk lärare.  Således faller Cecilia och Anders 

väl i vad som enligt Almqvist premieras i dagens skola, eftersom de i huvudsak kan beskrivas 

som en mix av progressivism och essentialism. Det lite paradoxala blir att den tydligt 

rekonstruktivistiska Beatrice, som med sina renodlat sociokulturella drag både gällande 

kunskapens syfte och metod blir att betrakta som något omodern. Det paradoxala ligger då 

förstås i det faktum att just det sociokulturella perspektivet uppskattas i styrdokumenten.71 

                                                 
70 Lundgren (1972)  s. 197. 
71 Skola för bildning s. 71-72. 
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 Behovet av teoretiserande 

Både utbildning och styrdokument tycks således redan ha satt djupa spår i dessa lärare, och 

man kan fråga sig om de då verkligen behöver ett teoretiserande? Utan att åberopa 

styrdokumenten – som i det här fallet skulle göra argumentet cirkulärt – finns på denna fråga 

flera svar. För det första så anser lärarna sig själva vara i behov av fortbildning och talar i 

termer av näring och livsluft när den diskuteras. Således verkar lärarna anse den teoretiska 

biten vara väsentlig för att ha kvar glädjen och drivet för yrket. För det andra så kommer det 

hela tiden nya forskningsrön och (därmed nya) perspektiv på kunskap och lärande som lärarna 

behöver ta del av och utnyttja i sin undervisning, och för det tredje så premieras en sådan 

närhet till forskningen av forskare.72 

Särskilt viktigt blir det om man betänker Pajares antagande om att föreställningar formas 

av vad man gör, snarare än vad man blir tillsagd.73 Om lärare således inte ges ett reellt 

utrymme för att praktisera ett teoretiserande så kommer det aldrig ske någon utveckling av 

deras teoretiska repertoar. Inte heller finns förutsättningarna för att komma till någon reell 

konsensus (om nu detta är önskvärt) eller ens medvetenhet kring varierande kunskapssyner 

bland kollegor. En skola utan utrymme för reflektion och diskussion för sina anställda tycks 

på så vis skapa stora svårigheter när det gäller att utforma en likvärdig och gynnsam 

undervisning för alla elever. 

 Utrymme för förändring 

Kort sagt, de lärare jag har intervjuat är lärare av sin tid. Det tråkiga är att de inte ges 

möjlighet att ”utnyttja hela sin potential” som det står i Lgy 11, eftersom utrymmet helt enkelt 

inte ges. Men, läroplansteori menar ju att skolans utveckling ses komma just i spänningsfältet 

mellan olika krafter och tolkningar av styrmedel. Kanske har lärarna här sin chans att utnyttja 

de faktiska ramarna som finns för att skapa en förändring. 

Om man följer Gustavssons resonemang skulle man kunna säga att de upplevda ramarna är 

de enda lärarna har att agera ifrån.74 Samtidigt handlar syftet med uppdelningen mellan 

upplevda och faktiska ramar om att identifiera gapet mellan dem för att sedan kunna ändra på 

detta förhållande. I analysen ovan identifierades gapet mellan de (faktiska) organisatoriska 

ramarna och de (upplevt) snävare konstitutionella. Här finns (eventuellt) ett utrymme som 

lärarna skulle kunna använda till deras fördel för att säga stopp! Vi behöver den här avsatta 

tiden till det och det. Först vid ett sådant ställningstagande skulle det visa sig hur pass starka 

                                                 
72  Snider & Roehl s. 884-885. 
73  Pajares s. 321. 
74  Gustavsson s. 56. 
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de konstitutionella ramarna är. Då skulle också den informella läroplanens ansikte bli 

tydligare. Ett sådant experiment övergår dock denna uppsats syfte och förmåga. Här kan bara 

det faktum att samtliga lärare verkar (1) se utrymme för reflektion finnas, (2) vara intresserade 

av att utnyttja detta utrymme, (3) se utrymmet upptas av annat, och (4) inte ändra på detta 

förhållande, signalera att där egentligen inte finns någon möjlighet till förändring. Det 

teoretiskt uppsatta utrymmet för reflektion är efter denna studie att betrakta som ett enbart 

symboliskt utrymme, ett luftslott. Det vore därför naturligtvis intressant att genomföra studien 

i större omfattning för att se om det mönster som här framkommit återfinns också i större 

skala.  
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 Konklusion 

Jag ville i denna uppsats titta närmare på några lärares kunskapssyn och vilket utrymme 

skolan ger till teoretiserande kring denna inom ramen för lärarens yrkesvardag. Min fördom 

var att lärarna inte var särskilt intresserade av teoretiska diskussioner gällande kunskap, men 

det visade sig inte stämma på de lärare jag intervjuade. De hade både en genomtänkt och 

modern75 kunskapssyn och en hunger efter att diskutera och utvecklas i dessa frågor. 

Utrymmet för detta upplevde de dock vara mycket knapert. Istället går läraryrket idag alltmer 

ut på att genomföra administrativa uppgifter, menar de. Med hjälp av en läroplansteoretisk 

ansats kunde sedan påvisas varför lärarna upplevde att deras teoretiska utveckling inte 

prioriterades. Vilka faktorer som ligger bakom detta förhållande vore inom ramen för detta 

arbete lika intressant som omöjligt att utreda, men den kan i alla fall fastslås att lärarnas 

teoretiska reflekterande helt enkelt inte är prioriterat i praktiken, även om det påbjuds i 

styrdokumenten. Utöver det faktum att skolan på så sätt inte följer de direktiv som ålagds den, 

är detta också olyckligt eftersom det förmodligen resulterar i ett kollegium som inte förmår 

utbyta synsätt och ta till sig nya perspektiv och forskningsrön. Därav ser jag det dessutom 

svårt för lärare ta fram ett gemensamt och väl underbyggt undervisningsmaterial, vilket till 

sist också påverkar elevernas utbildning negativt. 

Ett förslag på förbättring har getts i form av att lärarna tar fasta på de fasta ramar som har 

givits dem och kräver utrymme för diskussion. Men lärarnas uppgivenhet signalerar samtidigt 

att ett sådant krav förmodligen är fruktlöst. Den fria tiden är alltför fri att kidnappas av andra 

saker, saker som ska dokumenteras och uppföljas. Så kanske är det avsaknaden av krav på 

redovisning som gör att saker som reflekterande och diskussion ständigt bortprioriteras. 

Kanske är det därför dags för också en lärarens individuella utvecklingsplan, som numera är 

obligatoriskt för eleverna? 

 

                                                 
75  I betydelsen a jour med var som efterfrågas av styrdokument och forskning. 
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 Bilaga 1: Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett för respondent 

 

 

Tack för att du vill delta som respondent i mitt examensarbete! Syftet med studien är att 

undersöka hur ett antal lärare i ämnet svenska tänker kring begreppet ’kunskap’, huruvida 

lärarens syn på kunskap har förändrats under dennes yrkesliv samt hur medvetenheten kring 

kunskapsbegreppet ser ut på skolan generellt.  

 

Den information som framkommer i samband med intervju kommer enbart användas i mitt 

examensarbete och givetvis att behandlas i enlighet med föreskrivna forskningsetiska regler 

som rekommenderas av Vetenskapsrådet. Det handlar då främst om att medverkan är frivillig, 

anonym (i enlighet med personuppgiftslagen 1998:204) och med vetskap om på vilket sätt 

uppgifterna kommer att användas. 

Respondenten godkänner genom underskrift att denne låter sig intervjuas i ovan angivet 

syfte, att intervjun spelas in samt att uppgifterna får lagras i en databas. 

Respondenten försäkrar genom sin underskrift att denne har vetskap om att respondenten 

själv när som helst avbryta sin medverkan, att medverkan sker anonymt samt att de uppgifter 

som kommer fram endast kommer att används i forskningsändamål. 

 

Underskrift 

Uppsatsförfattare   Respondent 

 

______________________  _______________________ 

Namnförtydligande 

 

______________________  ________________________ 

 

 

Jag som respondent önskar delta i studiens resultat via mejl _______________________ 

Vid frågor, undringar eller kommentarer så kontakta mig via mejladress ***, eller på 

telefonnummer ***. 

 

/Terese Isaksson. Student vid Lärarutbildningen, Uppsala universitet. 
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 Bilaga 2: Intervjuprotokoll 

Huvudtema: Lärarens kunskapssyn 

1: Läraren  

Undertema 1.1: Läraren privat Undertema 1.1.1: Ålder 

Undertema 1.1.2: Kön 

Undertema 1.1.3: Tidigare yrken 

Undertema 1.2: Lärarens profession då Undertema 1.2.1: Examen. Ex. Var och 

när? Vilken examen? Vilka ämnen? 

Undertema 1.2.2: Tidigare anställningar. Ex. Varför bytte du arbetsplats? 

Undertema 1.3: Lärarens profession nu Undertema 1.3.1: Anställningsgrad. 

Undertema 1.3.2: Ämnen. Ex. Vilka ämnen undervisar du i nu? 

Undertema 1.3.3: Skolan. Ex. Vad anser du om skolan du arbetar på nu? Hur är 

stämningen i ditt arbetslag? 

2: Kunskapsbegreppet 

Undertema 2.1: Definition.  Undertema 2.1.1: Egen. Ex. Vad tänker du på när jag 

säger 'kunskap'? Ser du olika på begreppet 'kunskap' beroende på ämne? 

Undertema 2.2.2: Allmänna definitioner. Ex: Vilka kunskapstraditioner känner du till? Var 

har du lärt dig dessa? 

Undertema 2.2: Ursprung och relationer. Undertema 2.2.1: Lärarens eget. Ex. 

Var – tror du- att ditt eget kunskapsbegrepp kommer ifrån? (utbildning, skola, styrdokument, 

annat?) 

Undertema 2.2.2: Begreppets gränser. Ex. Vilken syn på kunskap gillar du inte?  

3: Förändring i kunskapsbegreppet.   

Undertema 3.1: Den egna. Ex. P.g.a vad? 

Undertema 3.2: Arbetsplatser.  Undertema 3.2.1: Skillnad mellan skolor. Ex. Någon 

skillnad bland de skolor du jobbat på? 

Undertema 3.2.2: Vidareutbildning. Ex. Har ni diskuterat kunskapsbegreppet på någon av 

dina arbetsplatser? I vilket sammanhang? 

Undertema 3.3: Skolan generellt? Ex. På grund av vad? 

4: Kunskapsbegreppet, medvetenhet och undervisning. 

Undertema 4.1: Medvetenhet.  Undertema 4.1.1: Andra lärare. Ex: Märker du hur 

andra lärare definierar begreppet kunskap? 

Undertema 4.1.2: Undervisning: Ex. Tror du att en lärares undervisning påverkas av 

dennes kunskapsbegrepp? 

Undertema 4.1.3: Medvetenhet. Ex: Tror du att det spelar någon roll ifall en lärare har ett 

genomtänkt kunskapsbegrepp? 


