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lärande

läroplan

föreställningar

bygger

om
vad kunskap är och hur lärande sker. I ett system där staten enblir
dast skall ange mål för och inriktning
av skolverksamheten
redovisa en uppfattning
det än viktigare
att i läroplansarbetet
om
Målställer krav
och resultatstyrning
och lärande.
kunskap
eleverna skall
beskrivningar
tydliga nationella
av vilka kunskaper
kunskapsi sin tur en kvalificerad
och detta förutsätter
utveckla
de lokala skolorlärare och elever
diskussion
bland skolledare,
na.
i
Frågor om kunskap och lärande är också de mest markerade
kvalitén
Vårt
de
våra direktiv.
arbete skall syfta till att höja
och den kunskapssyn
skolan förmedlar
kunskaper
som skall ligga
aktuell forskning
arbete skall vila
till grund för kommitténs
Direktiven
begreppsbildning
osv..
tar också upp
om inlärning,
flera aspekter att beakta när det gäller kunskap och inlärning.
elevers
för en samlad syn
skall ge uttryck
i läroplanerna
kunskapsutveckling
kontinuerliga
som är beständiga
i större vikt skall läggas vid kunskaper
över tiden
-k eleverna skall få sådana kunskaper
entera sig i en komplex verklighet
formationsflöde
i
i

som gör att de kan orimed ett mycket stort in-

utveckla en förmåga att själva hantera inforoch kunskapskällor
mationsgranska fakta och förhåleleverna skall lära sig att kritiskt
och belanden och inse konsekvenserna
av olika handlingar
eleverna

skall

slut
á- eleverna skall
över problem

skapligt

förhållningssätt.

kapitel

behandlar

utgångspunkt

i senare

I detta
med

sin förmåga att tänka - att reflektera
och efter hand utveckla ett alltmer veten-

utveckla

vi begreppen
års forskning.

kunskap
Det

och

lärande

är framförallt

tre
alltmer i fokus, som
av kunskap,
vars betydelse kommit
konstruktiva
aspekt.
vi vill lyfta fram. För det första kunskapens
Kunskap
är inte en avbildning
utan ett sätt att göra
av världen,
utvecklas i ett växelspel mellan vad
Kunskaper
världen begriplig.
man uppman vill uppnå, den kunskap man redan har, problem
aspekter

i denna samt de erfarenheter
med utgångspunkt
man gör.
kontextuella
aspekt. Kunskap
är beroFör det andra kunskapens
grund mot vilvilket utgör den tysta
ende av sitt sammanhang,
För det tredje, kunskapens funktioken kunskapen
blir begriplig.
lever

nella

instrumentella

aspekt,

kunskap

som redskap.
59

94

Det senaste decenniets forskning
diskuteras
med
om inlärning
utgångspunkt
i begreppsparet
utveckling-inlärning.
Medan tonvikten tidigare har legat
endera begreppet
inlärning
som utveckling eller utveckling
förutsättning
för
inlärning
upplösom
i
inlärningsforskningen
pådenna
motsättning.
Inlärningen
ses nu
verkar utvecklingen.
Detta innebär också att inlärningsforskningutgångsen håller på att bryta sig ur sina tidigare individualistiska
punkter.
Nu behandlas alltmer
det sociala
delse för elevens tankemässiga
utveckling.
ningsforskningen
närmat sig skolsituationen,

sammanhangets
På så sätt har
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bety-

inlärindividens
in-

där
lärning sker i ett kollektivt
sammanhang.
Genomgången
kunskap och lärande mynnar ut i
av begreppen
diskussion
de
kunskaper
skolan skall förmedla,
samt hur
en
om
detta kan komma till uttryck i läro- och kursplaner.

2.1

Skolans

Ungdomsskolans

kunskapsuppgifter
uppgifter

formuleras

i skollagens

andra

para-

graf
Utbildningen
skall ge eleverna kunskaper
och färdigheter
med hemmen,
främja deras harmoniska
samt, i samarbete
utveckling
till ansvarskännande
människor
och samhällsmedlemmar.
Tidigare

text
var motsvarande
Den genom samhällets
barn och ungdom
har
skaper och öva deras

formulerad
försorg

undervisningen
av
att meddela eleverna kunfärdigheter
med
samt i samarbete
elevernas utveckling
till harmoniska
männi-

hemmen främja
skor och till dugliga

till

bedrivna

syfte

och ansvarskännande

samhällsmedlem-

mar.
Den nya skollagen betonar alltså att elevernas harmoniska
utveckling
skall främjas. Detta innebär,
att elevernas olika anlag intellektuella,
måste få utpraktiska,
fysiska och konstnärliga
vecklas allsidigtJ
Främjandet

ligger inte vid sidan
av den allsidiga utvecklingen
skolans
kunskapsförmedlande
uppgift.
Det
är just genom kunav
skaper och färdigheter
olika
slag
skolan
bidrar till denna.
av
som
ingen motsättning
Det föreligger
mellan skolans kunskapsuppgifå
och personlighetsutvecklande
ter å ena sidan och de fostransden andra. I den svenska skoldebatten
har dock tidvis en sådan
motsättning
förutsatts.
En historisk
förklaring
till detta finns i
fyrtiotalets
och femtiotalets
skoldebatt,
där skolans vidgade roll
till den traditionella
skolans mer snävt kunsattes i motsättning
skapsförmedlande
uppgifter.
För 1946 års skolkommission
var det väsentligt att skolan gav
alla lika möjligheter
och
bakgrund
och kriget
av trettiotalet
- mot
1 Prop. 19909118,

s. 29.
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människor.
Den kunskap som
skolan fostrade demokratiska
- att
skulle vara fri från värden, den skulle ge en obskulle förmedlas
jektiv bild av världen2. Därmed lades en grund för en utveckling
vilket har lett till att ett par
kunskapssyn3,
av en objektivistisk
kommit
viktiga aspekter av kunskapen
att förbises. För det första
såsammanhang,
i
socialt
utvecklas
kunskap
ett
att
som omfattar
och
för
det
andra
kunvärderingar,
väl särskilda perspektiv
som
skapens bidrag till möjligheten
att ha en ståndpunkt.
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skolans kanske viktigaste
Dessa två senare aspekter
rymmer
på
grunda
sina ståndpunkter
utveckla
uppgift
att
en vana
- att
något
övertygelser
än
och förnuftsmässiga
kunskaper
snarare
Detta är, i djupaste
föreskrivet
eller på tradition.
av auktoriteter
något
mening, att vara en kunskapande4
som blir en allt
person,
samhälleförutsättning
för deltagande i ett demokratiskt
viktigare
ligt liv.
En rad samhar under lång tid tilldelats
nya uppgifter.
för sin hantepedagogiseras,
dvs. de överförs
ring och lösning till skolan. Detta har skapat en allt större stoffi
har ofta inte integrerats
trängsel i skolan. De nya uppgifterna
kunskapsområden
blivit
tidigare
och
adderats
till
de
istället
utan
Skolan

problem

hälleliga

har blivit ett uppradande
att undervisa
av alltfler
om. Resultatet
aspekter av livet som måste beaktas i skolan. En av orsakerna ligoch något yttre, utankunskap som något objektivt
ger i synen
för eleverna. Här finns något av den moderna pedagogikens
paradox, att å ena sidan har reform efter reform strävat mot att länka
och å andra

blivit
sidan har samhällslivet
konsekvens
har
skoSom
en
om.
arbetsformerblivit alltmer
abstrakt, samtidigt
lans innehåll
som
från innehållet,
kommit
att tilldelas den avgörande
na, lösryckta
eleverna utvecklar.
betydelsen för vilka former av kunskaper
skedde en breddning
för grundskolan
Med 1980 års läroplan
till
uttryck
kom
kunskapsbegreppet.
Detta
genom en betoning
av
och
människosyn,
aktiv
kunskapssom utgår från att mänav en

skolan

till

samhällslivet

något som teoretiskt

undervisas

till sin natur,
är aktiva och kunskapsbyggande
så att möjligheter
därför skall organiseras,
skolarbetet
niskor

samt att
till aktivt

skrev om kunskap som ett vaccin mot andliga farsoter.
3 Aven om Skolkommissionen
gav uttryck för en stark tilltro till den vetenskapliga kunskapen som vägen till lösningen av en rad samhälleliga
kunproblem kan man inte såga att den omfattade en objektivistisk
skapsuppfattning.
En sådan växte snarare fram under 1950- och 60-talen, då föreställningar med rötter i den s.k. logiska empirismen kom att
dominera föreställningarna
om vad vetenskaplig kunskap år. För en genomgång av dessa olika vetenska sñlosofiska skolor, se t.ex. Johansson
Liedman 1987, Molander 19 8 och Radnitzky 1970.
2 Kommissionen

4 Verbet kunskapa har kommit ur bruk. V1 använder det här och i fortsättningen i enlighet med följande betydelse Svenska akademins ordbok
vara verksam som kunskapssubjekt, att ha något till kunskapsobjekt. Den aristoteliska uppfattningen
av kunskapens natur innebär att
objekägande av de kunskapade
kunskapen är ett slags intellektuellt
ten. Vi avser alltså inte den mer kända betydelsen att inhämta upplysningar av militär betydelse.
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kunskapsbyggande

skapas. Därmed betonades varierande
arbetssätt med stort inslag av undersökande
undervisningsmetodik,
där
får chans att
eleverna med utgångspunkt
i sina egna erfarenheter
utvidga och fördjupa
sina tidigare kunskaper.
Kunskapsdiskussionen knöts däremot
inte till kunskapens

endast

till

strukturer

antaganden

om människans
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natur,

och former.

drivits med Lgr
I det utvecklingsarbete,
som under 1980-talet
80 som bas, har stora framsteg gjorts vad gäller utvecklingen
av
arbetsformer
och arbetssätt.
för
Detta har skapat en beredskap
på skolorna.
fördjupade
kunskapsdiskussioner
Med andra ord
finns nu en praktik
kring arbetsformer
som kan relateras till en
diskussion
mer fördjupad
skolväsendet
är under
nu
där de pedagogiskt

och form. När
om kunskapens struktur
omvandling
till ett mer målstyrt systern,
professionella
har ansvar för utvecklingen
av

verksamheten

i skolan, blir diskussionen
om de kunskaps- och inlärningsteoretiska
grunderna
för denna verksamhet
än viktigare.
En professionell
lärarverksamhet
innebär
ställningstaganden
till
såväl kunskap,
lärande och undervisning
till
hur
dessa
som
omsåtts i lärarverksamheten.
En sådan verksamhet
kan inte styras
Istället är det samspelet
genom föreskrifter
om dess utformning.
teoretiska
föreställningar
mellan
lärarnas
och verksamhetens
praktiska
utformning
bör
till
grund
för en alltmer regöras
som
flekterad

praktik.

2.2

Kunskap

och

kunskapsformer

Vad är kunskap

Frågan om kunskapens
frågornatur är en av de eviga filosofiska
Grovt
filosofernas
indelas
kunkan
i
rationalistiska
sett
na.
svar
det
mänskliga
tänkandet,
skap är ett resultat
empiristiska
av
kunskap
och konstruktivistisär en återspegling av verkligheten
för att göra erfarenheter
ka kunskap
är en konstruktion
begripliga. Men kunskap
är inte enbart en fråga för filosofer.
Inom de
olika domäner där kunskap utvecklas och används, utvecklas samtidigt
kunskap
En av dessa domäner
är vetenom kunskap.
skapssamhället,
där de vetenskapliga
landvinningarna
inom olika
discipliner
under 1900-talet
har visat att idén om kunskap som en
avbildning
blivit allt svårare att upprätthålla5.
av verkligheten
får
också
konsekvenser
Detta
för utformningen
av skolans kunskapsuppgift.
Karaktären
skolan skall förmedla
de kunskaper
påverkas av föreställningar
Vi
om kunskapens natur och struktur.
skall därför i det här avsnittet göra en genomgång av kunskapsbei olika slags forskning
med anknytgreppet så som det framträder
ning till kunskap och kunskapsbildning.

5 Se t.ex. Brante 1981,

Kuhn 1962,

Törnebohm

1984.
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Kunskapen
utvecklas i ett vâxelspel mellan vad man vill uppnå,
den kunskap man redan har, problem
man upplever med utgångsfyller en
punkt i denna samt de erfarenheter man gör6. Kunskapen
verksamhet.
Kuneller underlättar
funktion,
löser ett problem
en
Geutvidgning
självet.
redskap,
skap fungerar
av
som en
som ett
vår
utanför
världen
vidgas
kontaktyta
med
oss
nom kunskaper
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växer7.
och vår förståelsehorisont
för ett sätt att begripa, den
Kunskap
är å ena sidan uttryck
å
sidan
handlar den om något som
och
andra
subjektiva
sidan,
har den
sidan.
tidigare läroplaner
begripas,
den
objektiva
I
skall
målen och riktlinjerna
subjektiva
sidan betonats i de övergripande
och utvidgning
där kunskapsprocessen
av insom en fördjupning
medan den objektiva sidan, dvs. det
beskrivits,
dividens kunskaper
i kursplanerna.
I våra förslag har vi
kunskapen
gäller, beskrivits
forgenom att kursplanerna
en sådan åtskillnad
elevens
utveckling.
i
perspektiv
muleras
av
former och vad som räknas som kunskap varierar
Kunskapens
mellan olika områden och över tid. Det som räknas som kunskap
i dag är inte detsamma som vad som var kunskap igår eller som
försökt

undvika

och det som är kunskap
kommer
att vara kunskap i framtiden
kunskap
andra ställen. Skolan
på ett ställe är inte självklart
så
olika
samhällstyper
på
inte
i
stabil
situation.
I
är
verkar
sätt
en
innehåll
dras
form
olika.
För
närvarande
och
kunskapernas
och förutsätalltfler
människor
in i verksamheter
som bygger
På så vis
fârdigheter.
kommunikativa
kunskaper
och
ter formella
har också teoretiska

verktyg
kommit
att bli nödvändiga
språkVerksamheterna
blir
alltmer
för deltagande
innehåll
teoretiskt
laddat
och
arbetets
är
liga till sin karaktär
Gränsen mellan manuella och intellekett annat sätt än tidigare.
håller
skärps kratuella verksamheter
att upplösas. Därigenom
kunskaper

i samhällslivet.

ven på skolans kunskapsuppgift.
Skolan i detta s.k. kunskapssamhälle
kunskaper
i vidare mening
förmedla

står nu inför uppgiften
att
måste
än tidigare. Eleverna
från olika ämnesområden

sig begrepp och strukturer
så
sätt
att de kan användas som intellektuella
ett
sammanhang.
tillägna

Kunskap

verktyg

i andra

är inte bara kognitiv

människors
teoresom användningen
av och kraven
kunskap
ökar, så har kritiken
kunskaper
mot att uppfatta
vuxit.
som något enbart kognitivt
isberg
endast en del är synligt. Kunskaper
Kunskaper
är som
oberoende
tid
och
sammanhang.
Man kan säga att kunär inte
av
Samtidigt
tiska

6 Se Furth 1969
och Piaget 1977
om relationen mellan kunskaper
och roblem och t.ex. Dewey 1936, James 1909, Israel 1980, Polanyi 1978 om relationen mellan syfte, erfarenheter och kunskaper.
7 Polanyi 1963.
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i mänsklig praxis och i kroppen8.
skaper finns i situationer,
Det
på
finns ingen kunskap,
inte
vilar
osägbar
grund,
ytterst
som
en
där
som man måste tillägna sig genom att delta i de verksamheter
kunskapen

ingår som en del. En viktig
språk9.
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del av detta är att tillägna

sig verksamhetens

är inte formulerad,
den är tyst och
bakgrundskunskaplo.
Till stor del är
den sinnlig. Denna bakgrundskunskap
är verksam och ofta oundgänglig då man t.ex. gör bedömningar,
använder
teoretisk
kunskap eller då man intuitivt
prövar nya vägar att lösa ett problem.
erfarenheterna
blir därigenom
De praktiska
viktiga
för kunskapsutvecklingen.
Genom den praktiska erfarenheten
lär man sig
inte bara det som är i fokus, det medvetna, utan också den tysta
En stor

del av kunskapen

finns som en underförstådd

som man får i sig. Denna bakgrundskunskap,
som
förstå världen, är såväl sinnlig
när vi försöker
oss
På så vis blir också det sammanhang
där eleversom begreppslig.
kunskaper
utvecklas
betydelsefullt
bakgrund
till
nas
som en tyst
dessa kunskaper.
Det sätt som skolarbetet
är organiserat på kan därigenom fungebakgrunden,
vi förlitar

för den kunskap som skall förmedlas,
elra som en stödstruktur
ler motverka den. Om exempelvis elevernas tysta kunskap blir vilken typ av svar som läraren väntar sig
sina frågor har arbetet
kanske

inte

organiserats

måga att förstå
hanget

mönster

kan innebörden

elevernas förett sätt som utvecklar
och sammanhang.
Beroende på sammani de kunskaper
som eleverna utvecklar va-

lärarna förmedlar
tycks
ra mycket olika, även om de kunskaper
likartade.
I den pedagogiska
har dessa andra sidor av
forskningen
fått beteckningen
skolarbetet
den dolda 1äroplanen12,
som kan
kongruent
eller
inkongruent
med
den
officiella
läroplanen.
vara

Kunskapsformer
Det finns kunskaper
av mångahanda slag. Man kan t.ex. veta att
saker förhåller
sig på vissa sätt, man kan veta hur något skall göoch inneras och kunna göra det, man kan förstå sammanhang
8 Den som framför allt utvecklat teorier om kunskapens kroppsliga förankring är Michel Polanyi 1958. För en svensk presentation av Polanyis tänkande, se Rolf 1991 Ett närbesläktat tänkande ñnner vi också
hos t.ex. Pierre Bourdieu i hans habitus-begrepp,
även om hans utångs unkter snarare är kulturella
och sociologis
Se t.ex. Bourdieu
1970 Broady 1991, Callewaert 1992.
,
9 Genom att delta i vad Wittgenstein 1978 kallat språkspelå Se vidare
Göranzon 1983, Johannessen 1989.
10 Polanyi 1963
talar, med en tankeñgur från gestaltpsykologin,
om
kunskapens två sidor. Den ena är den fokala, den synliga, den som tråder fram gentemot bakgrunden, som är kunskapens andra, underförstådda sida.
11 Edwards

Mercer 1987,

Lave 1991.

12 Se t.ex. Broady 1981.
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börder

och man kan handla med gott omdöme.
Dessa olika fororimligt
är så olika, att det förefaller
att
ett
mer av kunnande
kunskap.
generellt sätt definiera
Vi gör i det föjande en åtskillnad
mellan fyra olika kunskaps-

former

fakta,

förståelse,

färdighet

och förtrogenhet.

De olika
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for-

merna samspelar med varandra och utgör varandras förutsättningnaturligtvis
inte kunskapens
alla
ar. Dessa fyra former uttömmer
dimensioner.

Syftet är att utvidga kunskapsbegreppet
och att moten ensidig betoning av den ena eller andra kunskapsformen
framför
andra.
Faktakunskaper
är kunskap som information,
regler och konventioner.
Det är en kunskapsform
som innebär att vi vet att nåsig
det ena eller andra sättet. Det är kunskap som
got förhåller
något vi har eller inte
kan mätas i termer av mer eller mindre,
verka

ihåg eller har glömt bort. Detta är kunskap
som vi kommer
åtskillnad
mellan ytlig och djup kunutan
som information
skap13 eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen.
Till skillnad från faktakunskapernas
kvantitativa
karaktär,
kan
förståelsekunskap
sägas främst karakteriseras
disom en kvalitativ
mension.
Samma fenomen kan förstås på olika sätt.
Vi kan inte
förstå mer eller mindre, däremot kan vi förstå på kvalitativt
olika
har,

sätt. Kunskapen
kan bedömas i termer av mer eller mindre kvalificerad förståelse.
Att förstå är att begripa, att uppfatta
meningen
eller innebörden i ett fenomen.
Kunskap
kan vara mer eller
som förståelse
mindre

privat.

Att

tillägna

sig begrepp och strukturer,
som byggts
innebär att vi internaliserar
kolfår vi en
Därigenom
av fenomen.

upp inom olika ämnesområden,
lektiva begrepp i vår förståelse
grund,

referensram,
kommunikation.
som möjliggör
eller förståelav en sådan gemensam referensram
segrund sker främst genom språket. När vi lär oss ett språk, får vi
också en struktur
Språket bär
och relationer.
av sociala meningar
språkligt
tillgång
betydelser.
Att utvecklas
innebär därför att
till fler ord och begrepp som möjliggör
alltmer nyanserade uppfattningar.
Fakta och förståelse är intimt förbundna
med varandra. Så t.ex.
avgör förståelsen
vilka fakta
vi kan se eller uppfatta.
Fakta
en gemensam

Överföringen

kan därför inte heller sägas vara en förutsättning
för eller av mer
grundläggande
är fakta förståelsens
natur än förståelse. Samtidigt
byggstenar.
Det är fakta, som vi med förståelse
försöker
se en
mening
Det är inte heller så att förståelse är något som abstra13 Jämför diskussionen om yt- och djupinlärning
i Marton, Dahlgren,
Svensson
Säljö 1977
och om atomistisk och holistisk kunskap i
Svensson 1976.
14 Marton,

Hounsell

Entwistle

1986.

15 Det finns därför egentligen inga rena fakta. Ett välkänt exempel
detta är eskimåernas språk, som har ett stort antal olika ord för sno,
vilket innebär att de också kan uppfatta snö
ett mer nyanserat sätt än
v1.
3 12-1021
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heras ur
förståelsen

fakta eller
omedelbar,

ansträngning.

utgör ett komprimat
av faktalö. Ibland är
ibland kräver den ganska mycket mental
åtskillnad
mellan fakta och förståelse lik-
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Denna
knytning
till förståelsen snarare än fakta har inte
som begreppens
då
kunalltid uppmärksammats
t.ex. betoningen
av begreppsliga
i skolan. Som en följd av det kan man se hur
skaper diskuteras
reduceras till termer,
begrepp
i vissa läromedel
som definieras.
till faktakunskap.
Därigenom
reduceras förståelsekunskapen
är en färdighet
När kunskap
vet vi hur något skall göras och
förståelse
är
är en teoretisk kunskapsform
kan utföra det. Medan
är ett mönster av motoriskt
färdighet
En färdighet
en praktisk.
ansträngning
utfört
medveten
beteende
mot ett mål, som
genom
går
i
det
inte
väl
känt
utföraren,
även
år
att uttrycka
om
av
hålla
sig
flytande,
simmare
till
ord18.
En
att
en ryttare att
ser
hålla sig kvar i sadeln. Det finns också intellektuella
färdigheter.
förmåga
färdigheter
omfattar
Matematiska
t.ex. en
att utföra tankeoperationer.
till den
motsvarigheten
kan ses som den praktiska
förståelsen.
Det går att utveckla färdigheter
utan koppmentalt
inramaling till förståelse,
men ofta är färdigheterna
de19. När det t.ex. gäller att lära sig läsa och skriva är det svårt
och vad som är menatt dra en gräns mellan vad som år praktiskt
talt. Man måste kunna hantera penna och papper, forma bokstäFärdighet

teoretiska

ver, binda ihop, ljuda etc. Men det skrivna språket som ett meningsfullt
verktyg för kommunikation
utgör en mental inramning
utveckling.
för läs- och skrivfärdigheternas
och förståelse är kunskapsformer
Medan fakta, färdigheter
som
den
synliga topp är förtrogenhetskunskapw
utgör kunskapsbergets
kunskapsform,
som närmast svarar mot den osynliga delen, vad
eller kunskapens tysta dimensom ovan kallats bakgrundskunskap
sion. Förtrogenhetskunskapen
är ofta förenad med sinnliga upplenär något är på gång eller
velser. Vi ser, luktar, känner och vet,
komnågot skall avbrytas eller påbörjas. Förtrogenhetskunskapen
Genom att delta i praktiska
i t.ex. bedömningar.
mer till uttryck
Förtrogenverksamheter
lär vi oss reglerna i dessa verksamheter.
dessa regler för t.ex.
hetskunskap
innebär att man kan tillämpa
olika sätt beroende
det unika i
hur begrepp kan användas
situationen.

Genom

oss att se likheter

erfarenhet
i olikheterna,

lär vi
av många unika situationer
liksom att vara uppmärksam

15 Istället uppstår förståelse genom att man tillför
Piaget 1977.

fakta mening, se t.ex.

17 För att skilja mellan dessa bägge förståelseformer talar Dewey 1910
om direkt och indirekt förståelse, och Wittgenstein om transitiv och intransitiv förståelse, Johannessen 1989.
13 Polanyi 1963.
19 Säljö 1992.
20 Beteckningen förtrogenhetskunskap
har åteointroducerats
av de bägKjell Johannesen och Tore Nordenstam. Se t.ex.
ge Bergen-filosoferna
1990,
Josefson 1988,
Johannessen 1988,
Nordenstam

Cigiázânzon
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från en repertoar av exempel,
Med utgångspunkt
tidigare erfarenheter
i nya situationer.
Syftet med att skilja ut olika kunskapsformer
är främst
på mångfalden
när det gäller hur kunskaper
kommer
till
och förhindra
ensidiga reduktioner
kunskapsfenomenet.
av
från varandra
digt finns det en fara i att skilja formerna
som består i att de kan uppfattas som om de förekommer
olikheter.
använda

kan vi

SOU
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att visa
uttryck
Samtien fara
i ren

form åtskilda i verkligheten.
Alla fyra formerna
finns inom alla
kunskapsområden,
de
olika
formerna
kan se
men betoningen
av
olika ut inom olika områden och mellan olika personer.
De ökade kraven på teoretiska kunskaper
i arbetslivet
innebär
inte att andra kunskapsformer
blir oviktiga.
Praktiska
färdigheter
eller förtrogenhet
blir inte besom en grund för goda handlingar
tydelselösa.
Detta är något som har kommit
att alltmer uppmärksammas de senaste åren, bl.a. i samband med datorisering
av olika

yrkesområav praktiska
teori
är inte tillämpad
det är en kunskap med egenvärde. Utan färdigheter
och förtrogenhet
kan vi inverksamhet.
Vid förändring
te behärska en praktisk
av praktisk
verksamhet
krävs emellertid
ofta teoretiska kunskaper.
Dessa kan
dock inte ersätta de praktiska
kunskaperna
utan måste knytas till
verksamheter

och

denZZ. Praktisk

förvetenskapligande

kunskap

dem.

Kunskaper

som redskap

Kunskaper

problem.

att lösa såväl praktiska
som teoretiska
i anslutning
till speciella frågor i speciella
förändras
Skolans kungenom att användas.

är redskap

för

De utvecklas

sammanhang.

De

skapsuppgift
omfattar
inte enbart att förmedla
kunskaper,
utan
också att främja elevernas kunskapande
förmåga.
All kunskapsförmedling
oavsett om det gäller fakta, förståelse,
färdighet
eller förtrogenhet,
har någon form av facit att jämföra
med. När det gäller kunskapande
däremot, är det arbetet som är
målet, förmågan att formulera
och utveckla problem
och komma
fram till slutsatser. Den omfattar såväl färdigheter
formulera
- att
sig, att använda kunskapskällor,
att sammanställa,
att göra beräkningar etc.
förtrogenhet,
vilken kommer
till uttryck
t.ex.
- som
i kunskapandets
olika
genom en förmåga till riktiga bedömningar
skeden.
Skolämnen
kan inte enbart ses som omfattande
olika kunskapsformer
Flera av skolans
utan också former för kunskapande.
teoretiska
ämnen har setts som i huvudsak bestämda av de kunskaper de skall ge eleverna, medan den process som dessa kunskaDetta
per är ett resultat av inte har fått något större utrymme.
21 Detta beskrivs och diskuteras av Donald
ningen reflection-in-action.
22 Dre
Dre
der l 87 Nordis

1986, Göranzon
Pedagogik 19903.

Schön 1983

1990,

under beteck-

Josefson 1988,
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förändras.
Skolan måste ge eleverna praktiska erfarenheämnena
kunskapande
arbete och de praktiska
ter av teoretiskt
måste bli mer teoretiskt
Genom att eleverna i skoreflekterande.
reflektera
över sina praktiska erfalan vänjer sig vid att teoretiskt
får de en beredskap
renheter
att såväl bidra som anpassa sig till

behöver

SOU 1992
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i t.ex. arbetslivet.
där
som redskap innebär att det sammanhang
se kunskaper
för
blir viktigt.
Detta får två konsekvenser
utvecklas
kunskapen
måste
kunskaper
skolan. För det första att eleverna förutom
Något hisdär dessa utvecklades.
veta något om de sammanhang
För det
bör därför finnas i samtliga skolämnen.
toriskt perspektiv
förändringar
Att

sammanhang för elevernas
meningsfulla
andra att skolan erbjuder
aspekten blir central. Eleverna
kunskapande.
Den kommunikativa
Detmåste få samtala mycket, formulera
sig och pröva argument.
såväl muntliga
i verbala former,
som
ta sker i stor utsträckning
skriftliga,
som sång, dans,
men också genom andra uttrycksmedel
bör därför inte ske
bild och drama. Dessa delar av verksamheten
från skolans kunskapsverksamhet
utan bli en integrerad
del av den.
Detta skall inte
Skolan skall också främja elevernas kreativitet.
förmåga
hos eleverna.
uppfattas
en särskild
som att utveckla
Allt kunKreativitet
kan ses som en dimension av kunskapande.
såväl återskapande
och omfattar
skapande är meningsskapande,
tidigare
Den förståelse man utvecklar bygger
som nyskapande.
förståelse
förförståelse.
Det ligger nära till hands att förstå
isolerat

Den kreativa aspeksätt som man tidigare har förstått.
omfattar
nyskapande,
att se nya aspekter och infallsvinklar,
Kreativiutanför
att
ramarna och överge tidigare tankefigurer.
förståelsen
eller praktiska
lösteten kan gälla den intellektuella
för ett innehåll. Att främja kreaningar såväl som uttrycksformer
liknande
ten

för okonventionella
tivitet blir därigenom
tanatt skapa utrymme
Kreativitet
är en viktig aspekt av kunkar såväl som handlingar.
den kräver fantasi och förmåga till ovanliga
skapsutvecklingen,
associationer.
att se kreativiteten
som en del av elevernas kunskapanblir det också naturligt
utatt olika kreativa lösningar
sätts för bedömningar
av olika slag - det kan vara praktiska, intelkriterier
lektuella,
estetiska eller moraliska
som avgör.
Genom

de arbete

2.3

Individens

kunskapsutveckling

i sig som en
och kunskapande
kunskaper
Hittills
har vi behandlat
de kunskaper
utgångspunkt
för en diskussion
om karaktären
23 Kreativitetsforskningen
dominerades länge av en uppfattning
om
hos individen. Inom
kreativitet som en speciell förmåga eller egenskap
Kreahjärnforskningen
har kreativitet knutits till vissa jämfunktioner.
såväl tankeprocessen som den
tivitet som en aspekt av problemlösning,
produkt tänkandet resulterar i behandlas t.ex. av Feldman 1980.
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skolan

skall

förmedla.
och
I det här avsnittet byter vi perspektiv
kunskapsutvecklingen
med utgångspunkt
i den enskilde

behandlar
individen.

Individens

kunskapsutveckling

sker naturligtvis

SOU
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Kapitel

inte bara i sko-

lan.

och arbetslivet
I vardagsutvecklas kunskaper
närmast som
språklig
biprodukt,
vi
deltar
i
att
en
genom
samvaro och i verksamhet. I skolan är det däremot
kunskapsutvecklingen
som är i
från de samfokus. Skolan skall förmedla
kunskaper,
lösryckta
manhang
där de utvecklades,
till eleverna på ett systematiskt
och
koncentrerat

förväntas eleverna senare kunsätt. Dessa kunskaper
använda
i
andra
sammanhang.
Det
är denna speciella uppgift
na
bakgrund
till
olika
pedagogiska
modeller
och den
utgör
som
en
inlärningspsykologiska
forskningens
försök att förstå och främja
elevernas inlärning
av kunskaper.
frågor är på så vis
forskningens
Den inlärningspsykologiska
knutna till framväxten
Framförallt
gälav skolan som institution.
ler det inlärning
teoretiska
kunskaper,
eftersom
praktiska
kunav
skaper också i skolan lärs ut
ett sätt som mer påminner om
hur man lär sig utanför skolan, dvs. i samband med det praktiska
arbetet.

fråga för inlärningsforskningen
har varit Vad är eleåldrar
utvecklingsnivåer
för
vid
olika
eller
Kan
verna mogna
eleverna lära sig vad som helst vid vilken ålder som helst eller är
det meningslöst
att försöka lära elever något som går utöver deras
mognadsnivå.
Frågan har alltså varit hur relationen
mellan indivimognad
dens utveckling
och inlärning
ut.
ser
framstår denna fråga som allt
I ljuset av senare års forskning
åtskillmindre fruktbar.
Det är inte meningsfullt
att upprätthålla
En viktig

naden mellan inlärning
och utveckling.
Till detta kommer en förkognitiva
ändring
i uppfattningen
utveckling
huatt människans
vudsakligen
bestämd till att den också i
är psykiskt och biologiskt
hög utsträckning
bestämd.
är socialt och kulturellt
Som

kunskapsutvecken diskussion
om individens
vi ändå börja med den pedagogiska
debattens
till
rötter i tidigare forskning
relatera
denna
begreppsatt
genom
för att därefter
över till några
paret utveckling-inlärning,
års
aspekter
forskning.
kan
sammanfattas
med
Dessa
av senare
ling

grund

i skolan

begreppsparet
erfarenheter

för

skall

erfarenheter-lärande.
och skolan

kan därför

Också

i skolan

inte betraktas

lär man av
som ett socialt

neutralt
och kulturellt
användning.
Detta
nare

ställe25 där man lår in kunskaper
för sehar konsekvenser
för skolan som ännu
knappast avspeglats i den pedagogiska debatten. Vi vill ändå antyda ett par sådana konsekvenser.

24 Se t.ex. Feldman 1980,
Edwards
Rogoff
Lave 1983, Säljö 1992.
25 Edwards

Mercer 1987,

Mercer

Resnick 1992,

1987,

Resnick 1991,

Stubbs 1976.
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Utveckling
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och inlärning

debatten kan man skilja ut tre traditioner,
I den pedagogiska
som
mellan utveckling
är knutna till olika uppfattningar
om relationen
och inlärning.
För det första antagandet att inlärning är detsamma
han
Ju mer eleven lär sig desto mer utvecklas
som utveckling.
koncentreras
till att maxikan ansträngningarna
hon. Därigenom
behavioristiska
inlärningsteoHit hör olika,
mera inlärningen.
pedagogiska
orienteringar,
rier grundade,
t.ex. den på Skinners
undervisningsteknologrundade
förstärkningsteoretiska
principer
på yttre beteinlärningsteorier
är inriktade
gin26. Behavioristiska
enden och inte på inre, mentala processer. De går bra att förena
relativt
skolans kunskapsuppgift
med en syn
som att förmedla
och färdigheter.
En sådan uppoch avgränsade kunskaper
svarade väl mot den typ av kunskaper
fattning
som behövdes i
organisering
det tidiga industrisamhällets
av arbetet som innebar
enkla

en

långtgående

arbetsdelning

där

arbetsuppgifterna

upp och gjordes kunskapsoberoende.
Undervisningsteknologin
hade i Sverige

sina främsta

spjälkades

föresprå-

i
Dess genomslagskraft
och början av 70-talet.
de yrkesteknisskolan var mycket ojämn, kanske är det främst
genomslag. Till dess förka linjerna man kan tala om ett verkligt
orientering
bort från det tayloristiska
har en allmän
svinnande
bidragit.
tänkandet
i arbetslivet
kare

60-talet

inlårningsteorier
hanterade kunskaper
Om behavioristiska
som
något yttre, kan man säga att det pedagogiska tänkandet på 70-takunskaper
sig
let gjorde helt om och inriktade
som en del av
sågs
och utveckling
mellan inlärning
individens
inre. Relationen
tänkande
utveckling.
Det pedagogiska
som bestämd av individens
naturligt
utvecklas mot en
som tog form utgick från att individen
förståelse av världen, ett begripande
i allt större
allt riktigare
begripandet.
Därmed
med det vetenskapliga
överensstämmelse
kunskapen
till nya
blev frågan om överföring
av den kollektiva
för individernas
utvecksläkten en fråga om att skapa betingelser
ling av sina kunskaper.
tänkande har satt spår i dagens läroplaner.
Detta pedagogiska
blir att skapa betingelser
Skolans uppgift
i ett sådant perspektiv
denna genom
för elevens naturliga
utveckling,
samt att stimulera
inför problem
att ställa eleverna
som svarar mot deras utvecklingsnivå.
inlärning
Utvecklingen
sätter gränser för vilken
som är möjlig.
Utveckling
har i psykologin
Vad menas då med utveckling
mänskligt.
Utvecklingsfenodefinierats
som det som är universellt
individer
i alla kulmen blir då det som uppnås av alla normala
tider, oberoende
turer i alla historiska
av de specifika omgivande
eller på en
betingelserna
som är rådande vid en speciell tidpunkt
25 Skinner

1971.

27 Se t.ex. Werner,

1948

och Feldman 1980.
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bestämd
plats. Utveckling
kan förstås som en serie
lingsteorier

innebär

versell

talar man om i de fall där förändring
avancerade
stadier. Utveckav alltmer
utveckling
att man ser människans
som unidvs. den sker spontant så gott som oberoende

SOU 1992
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och spontan,
genomgår samtliga steg i samma
Varje individ
av omgivningen.
ordning och tidigare utvecklingsstadier
integreras i senare.
Till utformningen
utvecklingspsykologisk
staav en generell,
dieteori
har framförallt
Piaget
bidragit.
Som ett resultat av samspelet mellan handlingar
genomgår människor
och omgivningen
utvecklingsstadier.
Dessa utgör ett slags strukett antal kognitiva
turerade helheter,
ways of thinking,
som bestämmer vad som är
möjligt
förmåga att
hantera. Elevernas
att begripa och mentalt
utvecklingsnivå.
tänka är på så vis knutna till deras kognitiva
Piagets forskning
inte primärt
inriktad
skovar emellertid
lans problem
och därmed inte heller på relationen
mellan inlärning och utveckling,
kunskapsutveckling.
Detta
utan på individens
kan vara värt att notera med tanke på det inflytande
dessa teorier
haft på tänkandet
om skolan. Det som var Piagets intresse, att begripa

individens

kunskapsutveckling,
har
sätt
ett olyckligt
också för individens
inlärning
att bli förebild
av kunskaper i skolan.
Den tredje traditionen
omfattar
ett antagande om att inlärningDen har sina rötter främst hos Vyen kan påverka utvecklingen.
kommit

gotskij och den ryska kulturpsykologiska
forskningen.
Till skillfrån motsättningen
nad från Piaget utgick Vygotskij
mellan å ena
från de vuxna till barnen och å andsidan att överföra kunskaper
Denna
ra sidan att barnen själva måste utveckla sina kunskaper.
motsättning
hanterade
Vygotskij
för det första genom idén om
utvecklingszoner
hos barnet
vad barnet klarar av att göra
med hjälp3°. Barnet kan imitera handlingar
som går utanför grännå längre
och kan genom imitation
serna för dess egen potential
än med sin egen förståelse. För det andra arbetade Vygotskij
med
idén om en meningsfull
praktik där kunskap är ett redskap för att
nå ett mål. Genom att i ett meningsfullt
sammanhang
använda de
blir de till något
som till en början är något yttre,
så sätt med barnens
Den vuxna kunskapen
införlivas
egen förståelse.
De vuxnas kunskaper
överförs till barnen genom språket. Genom internalisering
av språket får barnet tillgång till den vuxna
kunskaper
inre.

kunskapen.
potentiell

Inlärningen
utvecklingszon.

går

före

utvecklingen

Utvecklingens

drivkraft

och

skapar

en

är interaktio-

nen mellan vuxna och bam.
Skillnaden
mellan Piaget och Vygotskij
gäller framförallt
hur
de uppfattade
begreppsutvecklingen
i relation
till förhållandet
28 En beskrivning av de kognitiva utvecklingsstadierna
i t.ex. Piaget 1968.
29 Se t.ex. Vygotskij 1981, Wertsch 1985, 1991.
30 Rogoff

finns på svenska

Wertsch 1984.
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det priFör Piaget var tankeutvecklingen
språkligt.
uttrycks
För
Vystrukturerna
mära.
två,
ömsesidigt
språkutvecklingen
och
gotskij var tankesnarare
parallella
beroende,
processer. Via språket får barnet tillgång till
så
blir
Barnens begreppsutveckling
begreppen.
de kollektiva
mellan

tanke och språk.
De tankemässiga

SOU
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1992
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införlivande
vis en process med två sidor - å ena sidan inlärning,
mening.
och å den andra utveckling
av begreppens
av begrepp,
de vuxna. Men ordens betydelse för
Man får språket utifrån
av
utvecklar
sin
utvecklas
barnen
genom att de används. Barnen
mellan
ord
språket.
växelverkan
Denna
egen privata betydelse av
och mening gäller inte endast barn, utan all kunskapsutveckling.
En händelse får mening genom de begrepp man förstår den med,
samtidigt som begreppens mening utvecklas då de används.

Erfarenheter

och lärande

i den pedagogiska debatten var som störst för Skinners teorier under slutet av 60-talet och för Piagets teorier under
så växte intresset för Vygotskij
under slutet av
slutet av 70-talet,
80-talet.
under 70- och 80Den kritik
mot Piaget31 som formulerades
dvs. idén om
den generella stadieteorin,
talen gällde framförallt
Om intresset

som strukturerar
av generella tankemönster
en stegvis utveckling
föreinlärning
och förståelse. Vidare gällde kritiken
individernas
inne
i individen
ställningen
som tillämpas
om tankestrukturer
områden.
på olika innehållsliga
Även
konseom Piaget själv ogärna talade om pedagogiska
kvenser av sina teorier, kan man tala om en Piaget-inspirerad
pedagogik som inriktas
mot elevernas aktiva anpassning till en laghantering
omgivning.
Den utgår från individens
om stimulerande
fysisk
och uppinte
bara
av den fysiska världen. Men världen är
också
framför
allt gekulturell
och,
fattad genom sinnena, utan
Det är mot bakgrund
av detta man kan
nom språket, meningsfull.
förstå det nyvaknade intresset för Vygotskij.
sin inutveckling
har alltmer förlorat
inlärning
Tankefiguren
fenomen,
nebörd.
Utveckling
ses inte längre som ett generellt
Utvecklingen
oberoende
av förståelse
av rum, tid och innehåll.
innehållet
i det man
och tankeformer
är för det första knuten till
om hur individers
om. Forskningen
områden
har varit
om olika innehållsliga
tänker

31 Donaldson

1979,

Hundeide

förståelse
mycket

utvecklas

in-

under

det

aktiv

1977.

genománg
32 En problematiserande
av den generella
fattningen och ett förordande av ett innehållsanknutet
grepp görs av Feldman 1980.
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visar dels hur elevernas tänsenaste decenniet33. Denna forskning
kande utvecklas inom olika kunskapsområden,
men också hur innehållet i de kunskaper
skolan förmedlar
bestämmer
elevens tankemässiga utveckling.
Olika ämnen påverkar
olika sätt elevens
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utveckling.
också knuten till
För det andra är den kognitiva
utvecklingen
språkliga och praktiska
det kulturella,
sammanhanget.
Kunskaper
är varken något yttre, utanför
människan,
eller något inre, inne i
individen,
mellan
individen
och
utan snarare något som ligger
omgivningen.
En viktig del av denna omgivning
är andra människor, det sociala sammanhang
där kunskapen
kommuniceras
genom språket34.
påverkar alltså hur kunskaper strukDen praktiska
situationen
formas35. I forskningen
används betureras och hur tänkandet
teckningen
situated
cognition36
för att beteckna relationen
mellan kognition
och social interaktion.
Därmed upplöses skillnaden
mellan
det
kognitioner.

och det kognitiva,
kognitioner
blir
socioKognitiva
handlingar,
dvs. tankar,
de
mot
svarar
krav som finns i den sociala situationen-W. Tänkandet
blir ett socialt fenomen
och det sociala sammanhanget
en del av tänkandet.
blir därigenom
En viktig aspekt av lärande
sig från
att förflytta
social inkompetens
till social kompetens
inom ett område38.
för uppfattningen
Detta får också konsekvenser
om elevens lärande

sociala

i skolan.

Dess sociala
Eleverna

lär

Inte

heller

skolan

struktur

ger form
sig inte endast det

och undervisning,
t.ex. läromedel
hanterande
av den sociala situation

är kunskapsmässigt
neutral.
elevernas kognitiva
aktiviteter.
kunskapsinnehållet
synliga
i
också ett
deras lärande omfattar
som skolan

erbjuder.

33 I Sverige är det främst den fenomenografiskt
grundade didaktiska
forskningen som initierats av Ference Marton och hans medarbetare i
Götebor
Se t.ex.
som har givit bidrag till denna forskningsinriktning.
1981, Neuman 1987, Renström 1988. En rad studier finns
Lybeck
också redovisade i tre volymer om fackdidaktik Marton,
1987.
34 Se t.ex. Wertsch 1991.
35 Förutom denna tradition kan också nämnas forskning om artificiell
intelligens, expertkunskap och kanske framförallt hjårnforskning.
Inom
hjärnforskningen
har under senare år stora framsteg skett vad gäller tänkandets fysiologiska bas. Genom hjärnforskningen
har kunskapen om
lokaliseringen av olika former av tänkandet ökat. Det är dock viktigt att
klargöra att tankars kvalitet inte enkelt kan reduceras till en elektrokemisk process eller en bestämd lokaliserin
Sammanförandet
av kunskap från hjärnfysiologin
med psykologisk kunskap stärker uppfattningen om den praktiska erfarenhetens betydelse för den teoretiska kunskapsutvecklingen.
36 Greeno 1988,
goff
Lave 1983.

Lave 1988,

Resnick,

Levine

37 Jfr Johan Asplunds begrepp social responsivitet

Teasley 1991,
Asplund,

Ro-

1987.

38 Rogoff 1990.
39 Olika tolkningar av elevsvar som något annat än uttryck för kognitiv
förståelse diskuteras av Edwards
Mercer 1987. Se också Holt 1969
och Stubbs 1976.
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De senare årens forskning
ger också nytt ljus åt förståelsen
har för deav vilken betydelse elevernas olika sociala bakgrunder
ras skolgång. Det faktum att eleverna kommer till skolan med olihar betydelse för
bestämda erfarenheter
ka socialt och kulturellt
hur de kan hantera skolan som social miljö. Ett exempel är t.ex.
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Barnens olisom är ett viktigt verktyg i skolarbetet.
med skriftspråk
ka erfarenhet
som verktyg gör att de
av miljöer
till skriftspråket,
Detta påverkar i sin tur dehar olika relationer
i skolan. Ett annat exfärdigheter
av skriftspråkliga
ras utveckling

skriftspråket,

empel
lärning.

inte samma innebörd
man om att barnen
dessa har visat sig ha betydelse

begrepp
en talar

Skolan

av begrepp som kunskap och inhar sådana
skilda sociala miljöer
för eleverna. I inlärningsforskningOckså
har olika metakognitioner.

är deras olika erfarenhet
från
Med erfarenheter

och individens

för elevernas

lärande.

kunskapsutveckling

från att betrakta
kognitiv
utveckling
som något i
innehåll
förståelsens
till att uppmärksamma
huvudsak
mentalt,
får, som sagt, konsekvenser
för skolan. Indivioch sammanhang
med
den lär sig inte genom att ta in utan genom att interagera
neutral. Individens
Denna är inte kunskapsmässigt
en omgivning.
vilken förståelse som är möjlig och därerfarenheter
bestämmer
Förskjutningen

erfarenheter
kan inoch praktiska
utveckling.
Elevens kunskapsindividens
kognitiva
skopåverkas av det sociala och språkliga sammanhang
utveckling
eleverna kan göra där.
lan utgör och de erfarenheter
de
I läroplanerna
anges att skolan skall utvidga och fördjupa
Kommunikativa

med lärandet.
te skiljas från

med till skolan, och att underviskommer
eleverna har fått utanför
till de erfarenheter
Detta är en viktig princip dels för att ny förståelse utvecklas ur tidigare och dels för att det är av värde att betona att allas
erfarenheter
är väsentliga.
I ljuset av forskningsgenomgången
med en sådan inriktning
vissa problem
ovan finns emellertid
kunskaper
ningen
skolan.

eleverna

skall anknyta

skolan skall förmedla
Genom att de kunskaper
i sammanhang
skilda från elevernas olika erfarenfördjupning
eller utvidgning
de inte någon naturlig

skolverksamheten.
har vuxit

fram

heter, utgör
av elevernas

erfarenheter.

stark inriktning
mot att utgå från elevernas tidigare
de gör i
kan också få till följd att de erfarenheter
uppmärksammas.
Det kan innebära ett unskolan inte tillräckligt
eleverna.
derskattande
som skolan skall tillföra
av de kunskaper
de inSkolans speciella uppgift är, att ge elever sådana kunskaper
En alltför
erfarenheter

40 Denna forskning kan ses som en vidareutveckling
av Basil Bernsteins
melteorier om olika sociala miljöers språkliga koder och interaktionen
lan dessa och olika sätt att organisera den pedagogiska verksamheten
Bernstein
Lundgren, 1983.
41 Arfwedson

1992,

Pramling

1988.
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te får utanför skolan. I enlighet med resonemanget
ovan kan desinte förmedlas
sa kunskaper
som lösryckta delar, utan skall framstå som meningsfulla
i de sammanhang
där de förmedlas.
De kun-
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skaper

måste
och den situation
där de förmedlas
som förmedlas
utgöra en helhet, eftersom elevernas lärande bestäms av den sosåväl som den förmedlade
ciala logiken
innehåll.
kunskapens
I
skolan måste eleverna
möta, lära känna och utveckla kunskaper

kunskapsområden.

inom

olika

frågor

och svar som förmågan

såväl
Dessa kunskaper
omfattar
hantera
praktiska
och mentala
att

verktyg.
Detta

utesluter naturligtvis
inte att elevernas olika erfarenheter
skolan utgör en del av innehållet
i undervisningen.
Elemåste
få
använda
och
få
bearbeta
erfarenheter
liksom
hjälp
verna
frågor och problem
och förstå aktuella
utanför
att strukturera
skolan. Dessa måste emellertid
sättas i relation
till de olika kunutanför

skapsområden
I skolan

som skolan erbjuder.
måste det också finnas

dvs.
ett progressionstänkande,
tänkande
den
ordning
elevernas
kunskapsutveckling
ett
om
som
följer. Tidigare
teorier om den kognitiva
utvecklingen
som en generell utveckling
antal
kvalitativt
skilda stadier, gav en
genom ett
grund för att ordna en progression
i undervisningen
som byggde
eleverna
vid
vissa
kognitiva
utvecklingsnivåer
att
hade en beredskap för att ta emot och förstå vissa förståelseformer.
Vad blir
då konsekvensen
för progressionen
i undervisningen
av de forskningsresultat

för ovan
För det första att det finns
som redogjorts
ordning
för
kunskapsutvecklingen
inom olika kunskapsområen
den, som innebär att eleven utvecklar
kvalitativt
olika former av
förståelse. Dessa bestäms emellertid
inte av elevens utvecklingsnivå, varför läraren snarare än att invänta elevernas mogna
aktivt bör bidra till denna. Eleverna kan också förväntas befinna sig
olika nivåer
inom olika områden beroende
erfarenheter
och intresse.
måste emellertid
också ta eleverav progressionen
harmoniska
måste
utveckling
i
beaktande.
finnas en baDet
nas
lans mellan den fysiska, motoriska,
sociala, emotionella
och intellektuella
utvecklingen.
Inte minst viktig är utvecklingen
av eleverDe första skolåren är avgörande
för utvecknas självförtroende.
Planeringen

lingen av den egna självtilliten,
för att känna att man duger och
år en person som kan lära sig saker. Man måste i en trygg miljö
få uppleva att det man uttrycker
tas på allvar. Till detta kommer
också betydelsen
naturligtvis
Beav att ha något att uttrycka.
greppsutvecklingen
omfattar
en balans mellan att våga uttrycka
sig, ha något att uttrycka
samt ha verktyg för att kunna formulera
sig. Om man alltför
tidigt lägger för stor vikt vid hur eleverna
formulerar
sig och vad de säger, kan grunden för att vilja och våuttrycka
sig ödeläggas.
ga
måste tas
Elevernas
erfarenheter
allvar. Men
mer erfarenheter

och upplevelser

man har, desto mer har man att formu75
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lera. Det är därför viktigt att barnen de första skolåren tillförs erfarenheter
och upplevelser
av olika slag. De måste få tillgång till
sånger, naturupplevelser
såväl berättelser,
etc. som ett socialt sami kommunikameningsfulla
verktyg
kunskaper
är
där
manhang
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tion och problemlösning.

2.4

Urval

och

organisering

av kunskaper

1 angav vi frågan om urval och organisering
av kunskap
skall förläroplansfrågoma.
Läroplanen
viktigaste
de
som en av
Den skall ge en förtydliga skolans mål såväl som dess innehåll.
ståelse för utbildningen
som helhet och för de olika delarnas biI kapitel

denna helhet. Den diskussion
som förts i de tidigare avligger till
kunskapsutveckling
och
elevernas
kunskaper
om
grund för våra förslag.
I skolan skall det finnas en balans mellan praktiska och teoreti-

drag till
snitten

Genom reflektion över praktiska erfarenheter
ska kunskapsformer.
praktisk
och
erfarenhet av teoretiskt arbete utvecklas förmågan till
reflektion
och läggs en första grund till ett vetenoch
tänkande
arbetet skall också
förhållningssätt.
I det kunskapande
skapligt
beaktas.
kreativa, estetiska och etiska dimensioner
kunskap är inte en avbildning
Teoretisk
av världen utan en
och begripkonstruktion
för att göra världen hanterbar
mänsklig
lig. Kunskap är på det viset inte sann eller osann, utan något som
För att
kan argumenteras för och prövas. Kunskap är diskuterbar.
hos eleverna antill att skapa en sådan kunskapsuppfattning
Det
att ämnena skall ges en historisk dimension.
ges i läroplanen
färdiga
skall
läras
inte
endast
kunskaperna
ut
betyder
att
som
sammanhang,
historiskt
utan som svar
svar, fria från ett specifikt
under speciella omständigsom uppstått i speciella sammanhang

bidra

speciella sätt.
kunskaper som är beständiga. Det betyförmedla
skall
Skolan
skall här
kunskaper
Beständiga
oföränderliga.
de
inte
är
der
att
käminnehållet
i
de olika
förstås som de kunskaper
utgör
som
såväl
färdigheter
fakta
och
omfattar
De
skolämnena.
som begrepp
beständiga
definiera
kulturarv
kan
teorier.
I
och
termer av
man
heter och

för alla
kunskaper
som är nödvändiga
påverka
förstå,
samhället.
i
och
delta
medborgare
referensram.
Ur indiKulturarvet
en gemensam
beständiga, att de invidperspektiv
är det som gör kunskaperna
och blir en del av elevernas totala lärande. Ur elevens
förlivas
i underobeständiga. Tyngdpunkten
synvinkel
är ytliga kunskaper
måste därför ligga på en strävan mot att eleverna själva
visningen
kunskaper

som
för
blir

sådana

att kunna
därigenom

i
och teorier
mönster
som sätter in faktakunskaperna
kunskapsformer
diskussionen
relation
till
I
sammanhang.
om
ett
innebär detta en starkare betoning av kunskapers förståelseaspekt,
arbete av olika slag.
med kunskapande
men också förtrogenhet
utvecklar
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innebär inte att skolan inte skall
Kraven på förståelsekunskap
kan urvalet av fakta variera
Däremot
med faktakunskaper.
lokalt. Alla elever måste inte överallt arbeta med samma fakta för
att uppnå gemensam förståelse. Detta kan emellertid
se olika ut i
Betydelsen
olika skolämnen.
av att behandla vissa fakta kan vara

arbeta

SOU

1992

Kapitel

i en del ämnen än i andra, liksom betydelsen av att hos elespeciella sått att förstå det stoff man arbetar med.
utveckla
verna
Det är med hjälp av de olika skolämnena
som skolans mål
skoskall de olika skolämnena
skall nås. Tillsammans
garantera
i relation till målans mål. Var för sig fyller de olika funktioner
större

len.

Vad

skilda

denna

funktion

är formuleras

i kursplanen

för

det en-

ämnet.

skall organiseras så att
i de olika skolämnena
och stödjer varandra och tillkompletterar
funktioner
helhet som främjar elevens allsidisammans utgör en strukturerad
utveckling-ü.
ga
rötter och går
Avgränsningen
av ämnen har djupa historiska
Undervisningen

deras olika

konstarter
disciplinuppdelningen,
tillbaka
den vetenskapliga
specialiseringen
har medeller yrkesområden.
Den vetenskapliga
blir allt
mellan skolämne och universitetsämne
fört att identiteten
svårare att upprätthålla.
Det finns i själva verket få exempel
en
sådan identitet.
Likartade
tendenser finns både vad gäller konstarter och yrkesområden.
det är en mänsklig
fenomen,
Ett skolämne är inget naturgivet
över tid. Behovet av att
och social konstruktion
som förändras
indels för att innehållet
undervisa
om vissa saker kan försvinna,
har
te längre framstår som väsentligt och dels för att kunskaperna
materialiserade
i form av
vardagsliv,
i människors
införlivats
eller det sunda
eller som en del av allmänmedvetandet
från långt tillbaka
liggande traditioner
är
Kvarlevor
förnuftet45.
disciplinerdock ofta ganska seglivade. De moderna vetenskapliga
innehåll men inte systepåverkat skolämnenas
na har naturligtvis
verktyg

matiskt knutits till tidigare stoff. Det har snarare varit samhällelikunskapsutveckling
som legat bakom
ga frågor än vetenskaplig
innehåll
i
skolan46.
introduktionen
nya
av
42 m. Schwab 1978.
43 Ett exempel utgör samhällskunskap
med sina rötter i
nationalekonomi,
sociologi och socialantropologi.

statskunskap,

44 För en diskussion om utvecklingen av kunskaper från att endast finindivider, via att de delas av flera, så småningom förnas hos några
medlas i skolan för att slutligen ha blivit så generella att de blivit en
självklar del av vardags- och samhällslivet och därför inte behöver förJfr också Peirce 1966 diskussion
medlas i skolan, se Feldman 1980.
om det sunda och det kritiska förnuftet.
45 De flesta elever kommer inte att komma i kontakt med den naturveverksamhet, utan snarare getenskapliga kunskapen i naturvetenskaplig
kunskaper i form av tekniska
nom materialiserade naturvetenskapliga
apparater och andra verktyg som alltmer utmärker såväl vardags- som
arbetsliv.
45 Blankertz

1987.
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innehåll
mellan skolämnenas
och de motsvarande
har egentligen
aldrig varit särskilt
stark. Jämfört
med de vetenskapliga
disciplinerna
behandlar
skolämnena
andra
områden
och problem.
Dessa är, åtminstone
i grundskolan,
hämtade från vardags- och samhällslivet
snarare än från de mer veRelationen
disciplinerna

SOU
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tenskapliga
sammanhangen.
Skolkunskapen
omfattar
inte endast
frågor som är större
frågorna utan också
än de vetenskapliga
frågor om värden, moral och kunskapens konsekvenser.
Det är viktigt att olika kunskapsformer
i samtliga
ges utrymme
Det betyder att också de praktiska
sidorna av de s.k. teoämnena måste uppmärksammas
liksom de s.k. praktiska

ämnen.
retiska

ämnenas teoretiska aspekter. Däremot
kan proportionerna
mellan
olika kunskapsformer
se olika ut i olika ämnen liksom också de
enskilda elevernas kunskapsprofiler
inom resp. ämne. Vissa elever
kommer
kanske längre i förståelsedirnensionen,
andra i behärsmedan återigen andra utvecklas starkast
av faktakunskaper
gäller
när det
färdighet
och förtrogenhet.
Vidare är det viktigt att
kursplanerna
inte begränsas till att ange de kunskaper som eleverna skall utveckla utan också de former för kunskapande
som ämkandet

net rymmer.

Progression
Urvalet

av skolans innehåll
inom såväl som mellan

och organiseringen

måste göras

att
skolformer.
Detta
en progression
behöver inte innebära att det inte kan finnas skillnader
vad gäller
innehåll
och form på olika stadier. Däremot
innebär det att det
måste finnas en systematik
i den ordning
försom kunskaperna
medias.
det blir

Grundskolan
och gymnasieskolan
har delvis olika uppgifter
och målsättningar.
Grundskolan
skall förbereda för vardagsliv och
samhällsliv,
allmänbildning
samt en allmän
ge en medborgerlig
grund för vidare studier, medan gymnasieskolan
skall förutom
att
också förbereda
för yrkesliv och högre stuvara allmänbildande
dier.

Dessa skilda

målsättningar

påverkar

naturligtvis

innehållet

i
I grundskolan
skall kunskaperna
som förmedlas i de olika ämnena vara inriktade
mot att vara en hjälp för
förståelse av och ge möjlighet
att hantera och påverka såväl vardagsliv som samhällsliv.
De frågor och kunskapsområden
som
skall behandlas skall inte främst bestämmas med utgångspunkt i
yrkesområden, vilket därvetenskapliga
discipliner
eller praktiska
är fallet i gymnasieskolan.
emot i högre utsträckning
Även
kan det vara
om målen är desamma för hela grundskolan
de olika

rimligt
elevernas

skolformerna.

att

organisera
verksamheten
ålder. De första skolåren

olika

sätt,

beroende

kan

ses som en period när
skolgången. Under denna
man lägger en grund för den fortsatta
tid utvecklas
eleverna
motoriskt,
intellektuellt
och socialt. Hur
78
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i loorganiseras bör bestämmas med utgångspunkt
verksamheten
till elevernas olika utoch under hänsynstagande
kala betingelser
vecklingstakt.
Under de första skolåren skall barnen utveckla vissa grundläg-
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och en
samt bygga upp ett självförtroende,
sin egen förmåga att lära. De skall uppmuntras
att forrita, måla, skriva, berätta, röra
mulera sig i olika uttrycksformer
sig etc. Det är också viktigt att barnen under dessa år får upplevelser av olika slag samt att de successivt får växa in i den sociala

kompetenser,

gande
tillit

till

miljö som skolan utgör.
Under denna period går
talspråklighet
till skriftspråklighet.
Bilder och berätmåste få en stor plats, liksom samtal och praktiska
färdig-

kunskapande
från

barnen
telser
heter.

De kunskaper
som eleverna skall utveckla under de första skolåren är inte av en sådan karaktär,
att de behöver organiseras som
tillhörande
olika skolämnen.
För att grundlägga
en lust att lära
kan kunskaperna
istället orgaoch ta tillvara barnens nyfikenhet,
Senare, när de har
niseras med utgångspunkt
i barnens frågor.
många olika kunskapsområden
med tillräckligt
kommit
i kontakt
innehållet
i
kan en organisering
termer av ämnen vara rimlig.
av
har sin givna plats i
och berättande
myter, berättelser
långsamt vridas över mot
skede, bör fokus därefter
Då blir studierna mer ämnesorganiserade
och sykritisk reflexion.
Även
här
ämnesbestämda
stematiska.
kunskaperna
är
är
mer
om
och inriktningen
allmänbildningen
det dock fortfarande
mot varmålet, även om
dags- och samhällsliv
som är det överordnade
för fortsatta studier i gymnasieskostudierna också skall förbereda
Medan

detta

första

lan.

2.5

Sammanfattning

och

slutsatser

om kunskap och lärande med
en uppfattning
i aktuell forskning.
i ett växelspel mellan vad man vill uppnå,
Kunskap
utvecklas
med utden kunskap
redan
har, problem
man
man upplever
gångspunkt i denna samt de erfarenheter
gör.
man
fungerar
eller unKunskaper
som redskap, löser ett problem
I kapitlet

redovisas

utgångspunkt

derlättar en verksamhet.
Teoretisk
kunskap
är inte en avbildning
utan
av verkligheten
mänsklig
konstruktion.
Kunskap
det
viset
inte
är
sann eller
en
något
för
i
absolut
mening,
kan
argumenteras
utan
osann
som
och prövas.
Kunskap

språklig

finns

situation.

alltid

i ett sammanhang

praktisk,
- en

social,

Det finns kunskap
av olika slag. Fyra olika kunskapsformer
har diskuterats
fakta, förståelse,
färdighet
och förtrogenhet.
Det
måste finnas en balans mellan dessa eftersom de kompletterar
var79
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andra

och utgör

varandras

förutsättningar.

Kortfattat

kan de be-

skrivas
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som
Fakta år kunskap som information.
Förståelse är kunskap som meningsskapande.
Färdigheter
är kunskap som utförande.
Förtrogenhet

är kunskap som omdöme.
redovisas hur inlämingsforskningen
bidragit
till en
I kapitlet
förståelse av individers
förändrad
lärande. Förändringen
kan beskrivas i tre steg
Lärande

som införlivande
av yttre kunskaper.
som förståelse utifrån elevens utvecklingsnivå.

Lärande

Lärande som ett samspel mellan individ och miljö.
Mot bakgrund
av den forskningsgenomgång
som görs i kapitlet, kan skolans kunskapsuppgift
inte enkelt reduceras till en fråKunskaper
kan inte beatt förmedla.
ga om urval av kunskaper
förstås
från de
traktas som färdiga produkter,
kan
isolerade
som
På samma sätt påverkas eleverhur
skolans
verksamhet
är organiserad.
av
där elevernas kunett socialt sammanhang
måste tillägna
meningsfullt.
Eleverna
sig begrepp
från olika ämnesområden
på ett sätt så att de kan

sammanhang

där de utvecklades.

nas kunskapsutveckling
Skolan måste erbjuda
skapande blir
och strukturer
fungera

verktyg.
som intellektuella
I skolan skall det finnas en balans mellan praktiska och teoretiska kunskapsformer.
Genom reflektion
erfarenheöver praktiska
erfarenhet
arbete utvecklas förmåter och praktisk
av teoretiskt
och läggs en första grund för utgan till tänkande och reflektion
förhållningssätt.
veckling
I det kunskapande
av ett vetenskapligt
arbetet ingår också kreativa, estetiska och etiska dimensioner.
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