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1992 94lärande SOUochKunskap2
Kapitel 2

föreställningarläroplan byggeroch varjeVarje skolsystem om
därlärande sker.och hur Ikunskap ärvad statenett system en-

mål blirskolverksamheteninriktningför ochskalldast avange
uppfattningredovisaläroplansarbetetviktigare idet än att omen

Mål- resultatstyrning ställer kravlärande. ochochkunskap
eleverna skallkunskaperbeskrivningar vilkanationellatydliga av

kvalificerad kunskaps-förutsätter i sinoch dettautveckla tur en
de lokala skolor-och eleverskolledare, lärarediskussion bland

na.
också markerade iFrågor deoch lärande ärkunskap mestom

kvaliténVårt devåra till höjaskall syftadirektiv. arbete att
skall liggakunskapssynoch denskolan förmedlarkunskaper som

aktuell forskningkommitténs skall vilaarbeteförtill grund
ocksåDirektivenbegreppsbildning osv..inlärning, tar uppom

inlärning.kunskap ochdet gälleraspekter beakta närflera att
eleverssamladuttryck förskallläroplanerna en syni ge

kunskapsutvecklingkontinuerliga
beständigakunskaper ärskall läggas vidviktstörre somi

tidenöver
få sådana de kan ori-kunskaper görskalleleverna attsom-k

mycket in-verklighet medkomplexsig i stortettentera en
formationsflöde

förmåga själva hantera infor-skall utvecklaeleverna atti en
kunskapskällorochmations-

förhål-fakta ochkritiskt granskaskall lära sigeleverna atti
olika handlingar och be-inse konsekvensernalanden och av

slut
förmåga reflekteratänkautveckla sinskalleleverna att attá- -

utveckla alltmerefter handproblem ochöver veten-ett-
förhållningssätt.skapligt

kunskap och lärandebehandlar vi begreppenkapitelI detta
årsutgångspunkt framföralltforskning. Det ärimed tresenare

kommit i fokus,betydelse alltmerkunskap,aspekter somav vars
konstruktiva aspekt.kunskapensfram. det förstavi vill lyfta För

avbildning världen, sätt görainteKunskap är ett attutanen av
växelspel mellan vadutvecklas ibegriplig. Kunskapervärlden ett

uppnå, problemkunskap redan har,vill den man upp-manman
utgångspunkt de erfarenheter gör.i dennamedlever samt man

bero-kontextuella aspekt. Kunskap ärkunskapensdet andraFör
tysta vil-den grundsitt sammanhang, vilket utgörende motav

funktio-tredje, kunskapensbegriplig. För detken kunskapen blir
redskap.instrumentella aspekt, kunskapnella som
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decennietsDet forskning inlärning diskuteras SOUmed 1992 94senaste om
utgångspunkt i begreppsparet utveckling-inlärning. Medan Kapitel 2ton-
vikten tidigare har legat endera begreppet inlärning ut-som-
veckling eller utveckling förutsättning för inlärning upplö-som -

på-i inlärningsforskningen denna motsättning. Inlärningenses nu
ocksåverkar utvecklingen. innebärDetta inlärningsforskning-att

håller på utgångs-bryta sig sina tidigare individualistiskaatten ur
punkter. Nu behandlas alltmer det sociala sammanhangets bety-

På såfördelse elevens tankemässiga utveckling. sätt har inlär-
ningsforskningen sig skolsituationen,närmat där individens in-
lärning sker i kollektivt sammanhang.ett

Genomgången begreppen kunskap lärandeoch iutav mynnar
diskussion de kunskaper skolan förmedla,skall hursamten om

detta kan komma till läro-uttryck i och kursplaner.

2.1 Skolans kunskapsuppgifter

Ungdomsskolans uppgifter formuleras i skollagens andra para-
graf

Utbildningen skall eleverna kunskaper färdigheterochge
i samarbete med hemmen, främja deras harmoniskasamt,

utveckling till ansvarskännande människor och samhälls-
medlemmar.

Tidigare motsvarande formuleradtextvar
Den samhällets försorg bedrivna undervisningengenom av
barn och ungdom har till syfte meddela eleverna kun-att
skaper och deras färdigheteröva i samarbete medsamt
hemmen främja elevernas utveckling harmoniskatill männi-
skor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlem-
mar.

alltsåDen skollagen betonar elevernas harmoniskaatt ut-nya
veckling skall främjas. innebär,Detta elevernas olika anlagatt -
intellektuella, måste fåpraktiska, fysiska och konstnärliga ut--
vecklas allsidigtJ

Främjandet den allsidiga utvecklingen ligger inte vid sidanav
skolans kunskapsförmedlande uppgift. Det är just kun-av genom

skaper och färdigheter olika slag skolan bidrar till denna.av som
föreligger ingenDet motsättning mellan skolans kunskapsuppgif-
å sidan åoch de fostrans- och personlighetsutvecklandeter ena

den andra. sådanI den svenska skoldebatten har dock tidvis en
motsättning förutsatts. En historisk förklaring till detta finns i
fyrtiotalets och femtiotalets skoldebatt, där skolans vidgade roll

i motsättning till den traditionella skolanssattes snävt kun-mer
skapsförmedlande uppgifter.

årsFör 1946 skolkommission det väsentligt skolanattvar gav
alla lika möjligheter och bakgrund trettiotalet och krigetmot av-

1 19909118,Prop. 29.s.
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1992 94SOUkunskapmänniskor. Denfostrade demokratiskaskolanatt som-
från Kapitel 2ob-den skullefri värden,skulleförmedlasskulle ge envara

utvecklinggrund förladesvärlden2. Därmedbildjektiv enenav
tillvilket har lettobjektivistisk kunskapssyn3, ettatt parav en

det förstaförbises. Förkommitkunskapenviktiga aspekter attav
så-omfattarsammanhang,i socialtutvecklaskunskap ettatt som

och för det andra kun-värderingar,perspektivsärskildaväl som
ståndpunkt.möjligheten habidrag tillskapens att en

två viktigasteskolans kanskeaspekterDessa rymmersenare
påståndpunktergrunda sinautvecklauppgift attatt en vana-

någotövertygelserförnuftsmässiga änochkunskaper snarare
på i djupastetradition. Detta är,föreskrivet ellerauktoriteterav

något blir alltkunskapande4mening, att som enperson,vara en
demokratiskt samhälle-deltagande iförutsättning förviktigare ett

liv.ligt
lång raduppgifter. Entid tilldelatsSkolan har under sam-nya

sin hante-de överförs förpedagogiseras, dvs.problemhälleliga
allt stoff-skapat störretill skolan. Detta harlösningring och en

iofta inte integreratsuppgifterna hari skolan.trängsel De nya
kunskapsområdenblivittidigare ochadderats till deiställetutan

uppradande alltflerhar blivitResultatetundervisa ettatt avom.
måste orsakerna lig-i skolan.beaktas Enaspekter livet avsomav

någotnågot ochobjektivtkunskapi yttre, utan-somsynenger
något pedagogikensden modernafinnsför Häreleverna. para-av

länkaå reform efter reform strävatsidan hardox, attmotatt ena
å blivithar samhällslivetoch andra sidantill samhällslivetskolan

något konsekvens har sko-Somteoretiskt undervisas enom.som
innehåll arbetsformer-samtidigtblivit alltmer abstrakt,lans som

från innehållet, tilldelas den avgörandekommitlösryckta attna,
utvecklar.kunskaper elevernavilka formerbetydelsen för av

års breddninggrundskolan skeddeläroplan förMed 1980 en
betoningtill uttryckkomkunskapsbegreppet. Detta genom enav

utgår från män-och människosyn,aktiv kunskaps- attsomav en
till sin natur,kunskapsbyggandeaktiva ochniskor är samt att

så möjligheter till aktivtdärför skall organiseras,skolarbetet att

andliga farsoter.2 vaccinKommissionen kunskapskrev ett motsomom
3 tilltro till denuttryck för starkSkolkommissionenAven en ve-gavom

samhälleligavägen till lösningen radtenskapliga kunskapen av ensom
objektivistiskomfattade kun-inte såga denkanproblem att enman

60-ta-sådan under 1950- ochväxte framskapsuppfattning. En snarare
empirismen komdå s.k. logiskaföreställningar med rötter i denlen, att

år. Förvetenskaplig kunskapföreställningarna vaddominera en ge-om
nomgång sñlosofiska skolor, Johanssonvetenskadessa olika t.ex.seav

1970.19 8 Radnitzky1987, ochMolanderLiedman
här och i fort-4 kommit bruk. V1 använder detharVerbet kunskapa ur

Svenska akademins ord-betydelsei följandesättningen enlighet med
något till kunskapsob-kunskapssubjekt, habok verksam attsomvara

naturav innebärkunskapensaristoteliska uppfattningenjekt. Den att
kunskapade objek-intellektuellt ägande deär slagskunskapen ett av

alltså inhämta upplys-kända betydelseninte denVi attten. meravser
militärningar betydelse.av
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kunskapsbyggande skapas. SOUbetonades varierande arbets- 1992 94Därmed
sätt med inslag undervisningsmetodik, där Kapitel 2undersökandestort av

utgångspunkt fåreleverna med erfarenheter chansi sina attegna
utvidga och fördjupa sina tidigare kunskaper. Kunskapsdiskussio-

knöts däremot endast antaganden människanstill natur,nen om
inte till kunskapens strukturer och former.

det utvecklingsarbete, 1980-talet drivitsI under med Lgrsom
80 bas, har vad gäller utvecklingenframsteg gjortsstorasom av
arbetsformer och arbetssätt. har skapat beredskap förDetta en

påfördjupade kunskapsdiskussioner skolorna. Med andra ord
finns praktik kring arbetsformer kan relateras tillnu en som en

fördjupad diskussion kunskapens struktur och form. Närmer om
målstyrtskolväsendet är under omvandling till ett systern,nu mer

där de pedagogiskt professionella har för utvecklingenansvar av
verksamheten i skolan, blir diskussionen de kunskaps- och in-om
lärningsteoretiska grunderna för denna viktigare.verksamhet än

professionellEn lärarverksamhet innebär ställningstaganden till
såväl kunskap, ochlärande undervisning till hur dessasom om-

sådani lärarverksamheten. verksamhetsåtts En kan inte styras
föreskrifter dess utformning. Istället det samspeletärgenom om

teoretiska föreställningarmellan lärarnas och verksamhetens
praktiska utformning bör till grund förgöras alltmersom en re-
flekterad praktik.

kunskapsformer2.2 Kunskap och

Vad kunskapär

Frågan frågor-är dekunskapens eviga filosofiskanatur enom av
Grovt filosofernas indelas kun-kan i rationalistiskasettna. svar

det mänskliga tänkandet,skap är resultat empiristiskaett av
återspeglingkunskap verkligheten ochär konstruktivistis-aven

konstruktionkunskap förka göra erfarenheterär begripli-atten
frågaga. kunskap inteMen är för filosofer. deenbart Inomen

olika domäner där kunskap utvecklasutvecklas och används, sam-
tidigt kunskap kunskap. dessa domänerEn är veten-om av
skapssamhället, där de vetenskapliga landvinningarna inom olika
discipliner under 1900-talet idénvisat kunskaphar att om som en

svårare upprätthålla5.avbildning verkligheten blivit allt attav
får ocksåkonsekvenserDetta för skolansutformningen kun-av

skapsuppgift. Karaktären kunskaper skolan skall förmedlade
påverkas föreställningar kunskapens och struktur. Vinaturav om

genomgångskall därför i det här avsnittet kunskapsbe-göra en av
så det framträder i olika slags forskning med anknyt-greppet som

ning till kunskap och kunskapsbildning.

5 Se 1981,Brante 1962, 1984.Kuhn Törnebohmt.ex.
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uppnå, SOU 1992 94vad villi vâxelspel mellanKunskapen utvecklas ett man
utgångs- Kapitel 2upplever medproblemkunskap redan har,den man man
fyllerKunskapende erfarenheterpunkt i denna gör6.samt enman

verksamhet. Kun-eller underlättarfunktion, löser problemett en
Ge-utvidgning självet.redskap,skap fungerar ett avsom ensom

vår utanförvärldenvidgas kontaktyta medkunskaper ossnom
vår förståelsehorisont växer7.och

å begripa, denförsidan uttryck sättKunskap är attettena
någotå sidan handlar denoch andrasubjektiva sidan, om som

läroplaner har densidan. tidigarebegripas, den objektiva Iskall
målen riktlinjernaövergripande ochbetonats i desubjektiva sidan
och utvidgning in-fördjupningkunskapsprocessendär avsom en

dvs. detmedan den objektiva sidan,kunskaper beskrivits,dividens
våra viförslag harbeskrivits i kursplanerna. Ikunskapen gäller,

sådan åtskillnad for-kursplanernaförsökt undvika attgenomen
elevens utveckling.i perspektivmuleras av

varierarvad räknas kunskapformer ochKunskapens som som
områden kunskaptid. räknasoch över Detmellan olika somsom

igårkunskap ellerdetsamma vadi dag inteär som var somsom
det kunskapkunskap i framtiden och ärkommer att somvara -

på ställen. Skolansjälvklart kunskap andrainteställe ärett
på så olika samhällstyperinte i stabil situation. I ärverkar sätt en

innehåll drasform olika. För närvarandeochkunskapernas
och förutsät-i verksamheter byggeralltfler människor in som

På såfârdigheter. viskommunikativakunskaper ochformellater
också bli nödvändiga verktygkunskaper kommithar teoretiska att

språk-Verksamheterna blir alltmeri samhällslivet.för deltagande
innehåll teoretiskt laddatoch arbetets ärliga till sin karaktär

intellek-Gränsen mellan manuella ochtidigare.sätt änett annat
håller upplösas. Därigenom skärps kra-tuella verksamheter att

på kunskapsuppgift.skolansven
stårkunskapssamhälle inför uppgiftens.k.Skolan i detta attnu

måstetidigare.vidare mening Elevernakunskaper i änförmedla
från ämnesområdenolikaoch strukturertillägna sig begrepp

så intellektuella verktyg i andrakande användassätt attett som
sammanhang.

Kunskap inte bara kognitivär

människorsanvändningen och kravenSamtidigt teore-som av
så uppfattakritiken kunskapökar, hartiska kunskaper attmot

något enbart kognitivt vuxit.som
synligt. Kunskaperisberg endast del ärKunskaper är som en-
kan kun-oberoende tid och sammanhang. Man sägaär inte attav

6 1969 1977 mellan kunskaperoch Piaget relationenSe Furth om
1980,1909,1936, Israel Pola-roblem och Dewey Jamesoch t.ex.

syfte, erfarenheter och kunskaper.nyi 1978 relationen mellanom
7 1963.Polanyi
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finns i situationer, iskaper mänsklig praxis och i kroppen8. SOUDet 1992 94
påfinns ingen kunskap, inte vilar osägbar grund, Kapitel 2ytterstsom en

måste tillägna deltasig i de verksamheter därattsom man genom
ingårkunskapen del. En viktig del detta tillägnaär attsom en av

språk9.sig verksamhetens
del kunskapen inte formulerad,En är den ochärstor tystav

underförståddfinns bakgrundskunskaplo. Till del ärstorsom en
den sinnlig. bakgrundskunskapDenna verksam och oftaär ound-

dågänglig gör bedömningar, använder teoretisk kun-t.ex.man
dåskap eller intuitivt prövar vägar lösa problem.att ettman nya

praktiska erfarenheterna blirDe därigenom viktiga för kun-
skapsutvecklingen. Genom den praktiska erfarenheten lär sigman

ocksåinte bara det är i fokus, det medvetna, denutan tystasom
fårbakgrunden, i sig. Denna bakgrundskunskap,som man som

förstå såvälvi förlitar vi försökernär världen, sinnligäross
På så ocksåbegreppslig. vis blir det sammanhang där elever-som

kunskaper utvecklas betydelsefullt bakgrund tilltystnas som en
dessa kunskaper.

påskolarbetetDet sätt är organiserat kan därigenom funge-som
stödstruktur för den kunskap skall förmedlas, el-ra som en som

ler motverka den. Om exempelvis elevernas kunskap blir vil-tysta
frågorken läraren sigväntar sina har arbetettyp av svar som

kanske inte organiserats sätt utvecklar elevernas för-ett som
måga förstå påmönster och sammanhang. Beroendeatt samman-
hanget kan innebörden i de kunskaper eleverna utvecklarsom va-

mycket olika, de kunskaper lärarnaäven förmedlar tycksra om
likartade. I den pedagogiska forskningen har dessa andra sidor av

fåttskolarbetet beteckningen den dolda 1äroplanen12, kansom
kongruent eller inkongruent med den officiella läroplanen.vara

Kunskapsformer

mångahandafinns kunskaperDet slag. kanMan t.ex. veta attav
förhåller på någotsaker sig vissa kansätt, hur skall gö-vetaman

förståkunnaoch göra det, kan sammanhang och inne-ras man

8 Den framför allt utvecklat teorier kunskapens kroppsliga för-som om
ankring 1958.är Michel Polanyi För svensk presentation Pola-en av
nyis 1991tänkande, Rolf närbesläktat ocksåEtt tänkande ñnner vise
hos Pierre Bourdieu i hans habitus-begrepp, även hanst.ex. ut-omångs unkter är kulturella och sociologis Se Bourdieut.ex.snarare

1991,1970 1992.Broady Callewaert,
9 Genom språkspelådelta i Wittgenstein 1978vad kallat Se vidareatt

1983,Göranzon 1989.Johannessen
10 1963 frånPolanyi talar, med tankeñgur gestaltpsykologin,en om

tvåkunskapens sidor. är den fokala,Den den synliga, den trå-ena som
der fram bakgrunden, är kunskapens andra, underför-gentemot som
stådda sida.
11 1987, 1991.Edwards Mercer Lave
12 1981.Se Broadyt.ex.
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börder handla SOUoch kan med omdöme. Dessa olika for- 1992 94gottman
såkunnande olika, förefaller orimligtär det Kapitel 2att att ettmer av

definiera kunskap.generellt sätt
åtskillnadVi i det föjande fyra olika kunskaps-gör mellanen

förståelse,former fakta, färdighet och förtrogenhet. olika for-De
samspelar med varandra och varandras förutsättning-utgörmerna

fyra former naturligtvis inte kunskapens allaDessa uttömmerar.
dimensioner. Syftet utvidga kunskapsbegreppet ochär att att mot-

ensidig betoningverka den eller andra kunskapsformenen av ena
framför andra.

Faktakunskaper kunskapär information, regler och kon-som
nå-ventioner. Det kunskapsform innebär viär att vet atten som

förhåller sig det eller andra kunskapsättet. Det ärgot ena som
någotikan mätas eller mindre, vi har eller intetermer merav

ihåghar, vi kommer eller har glömt bort. kunskapDetta ärsom
åtskillnadinformation mellan ytlig och djup kun-utansom -

förståskap13 mellan olikaeller sätt fenomen.att samma
frånTill skillnad faktakunskapernas kvantitativa karaktär, kan

förståelsekunskap främst karakteriseras kvalitativsägas di-som en
förstås påmension. Samma fenomen kan olika sätt. Vi kan inte

förstå förstå påmindre, vieller däremot kan kvalitativt olikamer
isätt. Kunskapen kan bedömas eller mindre kvali-termer av mer

förståelse.ficerad
förstå uppfattaAtt begripa, meningen eller innebör-är attatt

förståelseden i fenomen. Kunskap kan ellerett som vara mer
begreppmindre privat. Att tillägna sig och strukturer, byggtssom

ämnesområden, innebärinom olika vi internaliserar kol-attupp
vår förståelse fårlektiva begrepp i fenomen. Därigenom viav en

grund, referensram, möjliggör kommunikation.en somgemensam
Överföringen sådan förståel-referensram ellergemensamav en

språket. språk, fårsegrund sker främst När vi lär viettgenom oss
också Språketochstruktur sociala meningar relationer. bären av

språkligt tillgångbetydelser. Att utvecklas innebär därför att
till fler ord och begrepp möjliggör alltmer nyanseradesom upp-
fattningar.

förståelse SåFakta och är intimt förbundna med varandra. t.ex.
förståelsenavgör vilka fakta vi kan eller uppfatta. Faktase

kan därför inte heller förutsättningsägas för ellervara en av mer
förståelse. förståelsensgrundläggande Samtidigt faktaän ärnatur

förståelsebyggstenar. Det fakta, vi försökerär medsom se en
förståelseså någotmening hellerDet inteär abstra-äratt som

13 Jämför diskussionen och djupinlärning i Marton, Dahlgren,yt-om
Svensson 1977Säljö atomistisk holistiskoch och kunskap iom
Svensson 1976.
14 1986.Marton, Hounsell Entwistle
15 finns därförDet egentligen inga rena fakta. välkäntEtt exempel

eskimåernas språk,detta är olikahar antal ord för sno,ett stortsom
ocksåvilket innebär de kan uppfatta snö sätt änatt ett nyanseratmer

v1.
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Ibland SOUkomprimat faktalö. 1992 94ur eller ärheras fakta utgör ett av
förståelsen mentalden ganska mycket Kapitel 2omedelbar, ibland kräver

förståelseåtskillnad lik-mellan fakta ochansträngning. Denna
förståelsen fakta har inteknytning till änbegreppens snararesom

då begreppsliga kun-betoningenalltid uppmärksammats t.ex. av
huri skolan. Som följd det kanskaper diskuteras av man seen

definieras.tillvissa läromedel reducerasbegrepp i termer, som
förståelsekunskapen faktakunskap.tillDärigenom reduceras

någotvi hur skall göras ochfärdighetkunskap ärNär veten
förståelse kunskapsformteoretisk ärutföra det. Medan ärkan en

ett motorisktpraktisk. färdighet är mönsterfärdighet En aven
mål,ansträngningutfört medvetenbeteende mot ett somgenom

går idet inte uttryckaväl känt utföraren, ävenår attomav
hålla sig flytande,simmare tillord18. En ryttare attatt enser
ocksåhålla färdigheter.finns intellektuellasig kvar i sadeln. Det

förmåga utförafärdigheter omfattarMatematiska t.ex. att tan-en
keoperationer.

till denden praktiska motsvarighetenFärdighet kan somses
förståelsen. går färdigheter kopp-utvecklateoretiska Det att utan

förståelse, ofta färdigheterna mentalt inrama-ling till ärmen
svårtdetgäller lära sig läsa och skriva ärde19. detNär attt.ex.

och vadmellan vad praktiskt ärdra gräns åratt som men-en som
måste forma bokstä-ochkunna hanteratalt. Man penna papper,

språketskrivnabinda ihop, ljuda Men det ettetc. me-somver,
inramningmentalningsfullt verktyg för kommunikation utgör en

utveckling.skrivfärdigheternasför läs- och
förståelse kunskapsformerfärdigheter ochMedan fakta, är som

förtrogenhetskunskapw densynligakunskapsbergets ärutgör topp
den osynliga delen, vadkunskapsform, närmast motsom svarar

dimen-bakgrundskunskap eller kunskapenskallats tystasom ovan
sinnliga upple-Förtrogenhetskunskapen ofta förenad medsion. är

något på gång ellerkänner och vet, när ärvelser. Vi luktar,ser,
påbörjas.något kom-Förtrogenhetskunskapenskall avbrytas eller

Genom delta i praktiskauttryck i bedömningar.till attt.ex.mer
verksamheter.vi reglerna i dessa Förtrogen-verksamheter lär oss

förkan tillämpa dessa reglerhetskunskap innebär t.ex.att man
användas unika iolika beroende dethur begrepp kan sätt

många unika situationer lär visituationen. Genom erfarenhet av
liksom uppmärksamlikheter i olikheterna, attatt varaseoss

15 förståelseuppstår tillför fakta mening,Istället att t.ex.man segenom
1977.Piaget

förståelseformer17 1910skilja bägge talar DeweyFör mellan dessaatt
förståelse, transitiv in-indirekt och Wittgenstein ochdirekt och omom

förståelse, 1989.transitiv Johannessen
13 1963.Polanyi
19 1992.Säljö

åteointroducerats20 bäg-förtrogenhetskunskap har deBeteckningen av
SeBergen-filosoferna Kjell Johannesen och Tore Nordenstam. t.ex.ge

1988,1990, 1988, JosefsonCigiázânzon Johannessen Nordenstam
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utgångspunkt frånolikheter. Med exempel, kan vi SOU 1992 94repertoaren av
använda tidigare erfarenheter i situationer. Kapitel 2nya

Syftet med skilja olika kunskapsformer främstär visaatt ut att
på mångfalden det gällernär hur kunskaper kommer till uttryck
och förhindra ensidiga reduktioner kunskapsfenomenet. Samti-av

fråndigt finns det fara i skilja formerna varandra faraatten en-
består i de kan uppfattas förekommerde i renattsom som om
åtskildaform i verkligheten. Alla fyra formerna finns inom alla

kunskapsområden, betoningen de olika formerna kanmen av se
områdenolika inom olika och mellan olikaut personer.
påökadeDe kraven teoretiska kunskaper i arbetslivet innebär

inte andra kunskapsformer blir oviktiga. Praktiska färdigheteratt
eller förtrogenhet grund för goda handlingar blir inte be-som en

någottydelselösa. Detta är har kommit alltmer uppmärk-attsom
åren,de bl.a. i samband med datorisering olikasenastesammas av

yrkesområ-verksamheter och förvetenskapligande praktiskaav
denZZ. Praktisk kunskap inte tillämpad teoriär det kun-är en-
skap med egenvärde. Utan färdigheter och förtrogenhet kan vi in-

behärska praktisk verksamhet. Vid förändring praktiskte en av
verksamhet krävs emellertid ofta teoretiska kunskaper. kanDessa

måstedock inte ersätta de praktiska kunskaperna knytas tillutan
dem.

Kunskaper redskapsom

såvälKunskaper redskap lösaär för praktiska teoretiskaatt som
frågorproblem. utvecklas i anslutning tillDe speciella i speciella

sammanhang. De förändras användas. Skolans kun-attgenom
skapsuppgift omfattar inte enbart förmedla kunskaper,att utan
också förmåga.främja elevernas kunskapandeatt

All kunskapsförmedling förståelse,det gäller fakta,oavsett om
någonfärdighet eller förtrogenhet, har form facit jämföraattav

med. När det gäller kunskapande däremot, detär arbetet ärsom
målet, förmågan formulera och utveckla problem och kommaatt

såvälfram till slutsatser. omfattarDen färdigheter formuleraatt-
sig, använda kunskapskällor, sammanställa, göra beräk-att att att
ningar förtrogenhet, vilken kommer till uttrycketc. t.ex.som-

förmåga till riktiga bedömningar i kunskapandets olikagenom en
skeden.

Skolämnen kan inte enbart omfattande olika kun-ses som
ocksåskapsformer former för kunskapande. Flera skolansutan av

teoretiska ämnen har i huvudsak bestämda de kun-setts som av
skaper de skall eleverna, medan den dessa kunska-ge process som

fått någotresultatär inte har större Dettaett utrymme.per av

21 beskrivsDetta och diskuteras 1983Donald Schön under beteck-av
ningen reflection-in-action.
22 Dre 1986,Dre Göranzon 1990, 1988,Josefson Molan-

l 87der Nordis Pedagogik 19903.
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måste SOU 1992 94praktiska erfarenhe-elevernaförändras. Skolanbehöver ge
Kapitel 2praktiskaoch de ämnenakunskapande arbeteteoretisktter av

i sko-måste Genom elevernareflekterande.teoretisktbli attmer
praktiska erfa-sinateoretiskt reflektera övervidvänjer siglan att

såväl sig tillfår bidrade beredskaprenheter att anpassasomen
arbetslivet.förändringar i t.ex.

sammanhang därinnebär detredskapAtt kunskaper attsomse
tvåfår förkonsekvenserblir viktigt. Dettautvecklaskunskapen

måsteförutom kunskaperelevernadet förstaskolan. För att
Något his-något utvecklades.där dessasammanhangdeveta om

detsamtliga skolämnen. Förfinnas iperspektiv bör därförtoriskt
för elevernassammanhangmeningsfullaskolan erbjuderandra att

Elevernablir central.kommunikativa aspektenkunskapande. Den
få Det-måste sig och prövaformulerasamtala mycket, argument.

såväl muntligaformer,utsträckning i verbalasker i stor somta
sång,också dans,uttrycksmedelandraskriftliga, somgenommen

skebör därför inteverksamhetendelaroch drama. Dessabild av
integreradfrån blikunskapsverksamhetskolansisolerat utan en

del den.av
också skall intekreativitet. Dettafrämja elevernasskallSkolan

förmåga eleverna.särskild hosutvecklauppfattas att ensom
Allt kun-kunskapande.dimensionKreativitet kan avenses som

såväl återskapandeoch omfattarmeningsskapande,skapande är
förståelse bygger tidigareutvecklarnyskapande. Den mansom

förståförståelse förförståelse. handstillligger näraDet att
förstått. kreativa aspek-tidigare har Denliknande sätt mansom

infallsvinklar,aspekter ochomfattar nyskapande, attten se nya
Kreativi-tidigare tankefigurer.ochutanför övergeatt ramarna

förståelsen eller praktiska lös-intellektuelladenkan gällateten
innehåll.såväl främja krea-för Attuttrycksformerningar ettsom

okonventionellaförskapablir därigenomtivitet tan-att utrymme
såväl viktig aspekt kun-Kreativitethandlingar. ärkar avensom

förmåga ovanligafantasi och tillkräverdenskapsutvecklingen,
associationer.

kunskapan-elevernasdelkreativitetenGenom att avsom ense
också lösningarolika kreativanaturligtblir detde arbete ut-att

praktiska, intel-kanolika slag detbedömningarförsätts varaav -
kriterier avgör.eller moraliskalektuella, estetiska som

kunskapsutvecklingIndividens2.3

i sigoch kunskapandekunskapervi behandlatHittills har som en
de kunskaperutgångspunkt karaktärendiskussionför omen

uppfattning23 dominerades längeKreativitetsforskningen omav en
förmåga individen. Inomeller egenskaphosspeciellkreativitet ensom

jämfunktioner. Krea-knutits till vissakreativitethjärnforskningen har
såväl denproblemlösning, tankeprocessenaspekttivitet somavsom en

1980.Feldmani behandlasresulterarprodukt tänkandet t.ex. av
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skolan skall förmedla. det vi perspektiv och SOU 1992 94I här avsnittet byter
utgångspunktbehandlar kunskapsutvecklingen med i den enskilde Kapitel 2

individen.
Individens naturligtviskunskapsutveckling sker inte bara i sko-

lan. vardags- och arbetslivetI utvecklas kunskaper närmast som
språkligbiprodukt, vi ideltar i och verk-atten genom samvaro

samhet. skolan det däremot kunskapsutvecklingenI är iärsom
frånfokus. Skolan skall förmedla kunskaper, lösryckta de sam-

pådemanhang där utvecklades, till eleverna systematiskt ochett
koncentrerat kunskaper förväntas elevernasätt. Dessa kun-senare

använda i andra sammanhang. denna speciella uppgiftDet ärna
bakgrund till olika pedagogiska modeller och denutgörsom en

förståinlärningspsykologiska forskningens försök och främjaatt
inlärningelevernas kunskaper.av

frågor på såinlärningspsykologiska forskningens visDen är
knutna till framväxten skolan institution. Framförallt gäl-av som
ler det inlärning teoretiska kunskaper, eftersom praktiska kun-av

också påminnerskaper i skolan lärs sättut ett som mer om
hur lär sig utanför skolan, dvs. i samband med det praktiskaman
arbetet.

frågaviktig inlärningsforskningenEn för har varit Vad ele-är
åldrar utvecklingsnivåerellerför vid olika Kanverna mogna

åldereleverna lära sig vad helst vid vilken helst eller ärsom som
något gårdet meningslöst försöka lära elever derasutöveratt som

mognadsnivå. Frågan alltsåhar varit hur relationen mellan indivi-
mognaddens utveckling och inlärning ut.ser

års framstår frågaljuset forskning dennaI alltav senare som
upprätthålla åtskill-meningsfulltmindre fruktbar. inteDet är att

naden mellan inlärning och utveckling. Till detta kommer för-en
människans kognitivaändring i uppfattningen utveckling hu-att

ocksåbiologisktvudsakligen psykiskt och bestämd tillär den iatt
hög och kulturelltutsträckning socialt bestämd.är

Som grund för diskussion individens kunskapsutveck-en om
ändåling i skolan skall vi börja med den pedagogiska debattens

i tidigare forskning tillrötter relatera denna begrepps-attgenom
någrautveckling-inlärning, tillför därefter överparet att

årsaspekter forskning. kan sammanfattas medDessaav senare
Ocksåbegreppsparet erfarenheter-lärande. i skolan lär man av

erfarenheter och skolan kan därför inte betraktas socialtettsom
kulturellt neutraltoch ställe25 där in kunskaper förlårman se-
användning. Detta har konsekvenser skolanför ännunare som

ändåknappast iavspeglats den pedagogiska debatten. Vi vill anty-
sådanada konsekvenser.ett par

24 1980,Se 1987, 1991,Feldman Edwards Mercer Resnickt.ex.
Rogoff 1983, 1992.Lave Säljö
25 1987,Edwards 1992, 1976.Mercer Resnick Stubbs
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SOU 1992 94och inlärningUtveckling
Kapitel 2

skilja traditioner,pedagogiska debatten kandenI ut tre somman
relationen mellan utvecklinguppfattningartill olikaknutnaär om

detsammaförsta antagandet inlärning ärinlärning. detoch För att
utvecklas haneleven lär sig destoutveckling. Ju mermersom

maxi-ansträngningarna koncentreras tillkanhon. Därigenom att
behavioristiska inlärningsteo-Hit hör olika,inlärningen.mera

påden Skinnerspedagogiska orienteringar,rier grundade, t.ex.
undervisningsteknolo-grundadeförstärkningsteoretiska principer

påinriktade bete-inlärningsteorier ärBehavioristiskagin26. yttre
gårpå bra förenamentala Deenden och inte inre, attprocesser.

kunskapsuppgift förmedla relativtskolansmed attsomsynen
sådanfärdigheter.avgränsade kunskaper och Enenkla och upp-
behövdes ikunskapersvarade väl denfattning mot typ av som

innebarindustrisamhällets organisering arbetettidigadet somav
långtgående spjälkadesarbetsdelning där arbetsuppgifternaen

kunskapsoberoende.och gjordesupp
föresprå-i Sverige sina främstaUndervisningsteknologin hade

genomslagskraft ibörjan 70-talet. Desskare 60-talet och av
främst de yrkesteknis-ojämn, kanske detskolan mycket ärvar
genomslag. Till dess för-tala verkligtka linjerna kan ettman om

från tayloristiskaorientering bort dethar allmänsvinnande en
arbetslivet bidragit.tänkandet i

inlårningsteorier hanterade kunskaperOm behavioristiska som
pånågot pedagogiska tänkandet 70-ta-kan detsäga attyttre, man

sig kunskaper delgjorde helt och inriktadelet som avenom
sågsinlärning och utvecklingRelationen mellanindividens inre.

pedagogiska tänkandeindividens utveckling. Detbestämd avsom
från naturligt utvecklasindividenform utgick att mottog ensom

förståelse begripande i alltvärlden, störreallt riktigare ettav
begripandet. Därmedmed det vetenskapligaöverensstämmelse

frågan den kollektiva kunskapen tillblev överföring nyaavom
fråga betingelser för individernas utveck-släkten skapaatten om

ling sina kunskaper.av
spår i dagens läroplaner.pedagogiska tänkande harDetta satt

sådant perspektiv blir skapa betingelserSkolans uppgift i attett
stimulera dennaför naturliga utveckling,elevens samt att genom

inför problem deras utveck-ställa eleverna motatt som svarar
lingsnivå. för vilken inlärningUtvecklingen sätter gränser

möjlig.ärsom
då med utveckling Utveckling har i psykologinVad menas

mänskligt. Utvecklingsfeno-definierats det universelltärsomsom
uppnåsdå normalaalla individer i alla kul-blir det avmen som

specifika omgivandealla historiska tider, oberoende deiturer av
pårådande vid speciell tidpunkt ellerbetingelserna är enensom

25 1971.Skinner
27 1980.1948Se och FeldmanWerner,t.ex.
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bestämd plats. Utveckling talar i de fall där förändring SOU 1992 94man om
förståskan serie alltmer avancerade stadier. Utveck- Kapitel 2som en av

lingsteorier innebär människans utveckling uni-att man ser som
såversell och dvs. den sker oberoendespontan, spontant gott som

genomgåromgivningen. Varje individ samtliga istegav samma
ordning och tidigare utvecklingsstadier integreras i senare.

Till utformningen generell, utvecklingspsykologisk sta-av en
dieteori har framförallt Piaget bidragit. Som resultatett av sam-

genomgårspelet mellan handlingar och omgivningen människor
antal kognitiva utvecklingsstadier. Dessa utgör slags struk-ett ett

turerade helheter, ways of thinking, bestämmer vad ärsom som
förmågamöjligt begripa och mentalt hantera. Elevernasatt att

på så utvecklingsnivå.tänka vis knutnaär till deras kognitiva
Piagets forskning emellertid inte primärt inriktad sko-var

pålans problem och därmed inte heller relationen mellan inlär-
påning och utveckling, individens kunskapsutveckling. Dettautan

påkan värt med tanke det inflytande dessa teorieratt noteravara
påhaft tänkandet skolan. PiagetsDet intresse, be-attom som var

gripa individens kunskapsutveckling, har olyckligt sättett
ocksåkommit bli förebild för individens inlärning kunska-att av

i skolan.per
Den tredje traditionen omfattar antagande inlärning-ett attom

påverkakan utvecklingen. har sinaDen främströtter hos Vy-en
gotskij och den ryska kulturpsykologiska forskningen. Till skill-

från från ånad Piaget utgick Vygotskij motsättningen mellan ena
från åsidan överföra kunskaper de till barnen och and-att vuxna

måstesidan barnen själva utveckla sina kunskaper. Dennaattra
motsättning hanterade Vygotskij för det första idéngenom om
utvecklingszoner hos barnet barnetvad klarar göraattav-

gårmed hjälp3°. imiteraBarnet kan handlingar utanför grän-som
nåför dess potential och kan imitation längreserna egen genom

förståelse.än med sin För det andra arbetade Vygotskij medegen
idén meningsfull praktik där kunskap är redskap förett attom en
nå mål. Genom i meningsfullt sammanhang använda deett att ett

någotkunskaper till början någotyttre, blir de tillärsom en
inre. såDen kunskapen införlivas med barnenssättvuxna

förståelse.egen
språket.De kunskaper överförs till barnen Ge-vuxnas genom

språket får tillgånginternalisering barnet till dennom av vuxna
gårkunskapen. Inlärningen före utvecklingen och skapar en

potentiell utvecklingszon. Utvecklingens drivkraft interaktio-är
mellan och bam.nen vuxna

Skillnaden mellan Piaget och Vygotskij gäller framförallt hur
de uppfattade förhållandetbegreppsutvecklingen i relation till

28 beskrivning påEn de kognitiva utvecklingsstadierna finns svenskaav
i Piaget 1968.t.ex.
29Se 1981,Vygotskij 1985,Wertsch 1991.t.ex.
30Rogoff 1984.Wertsch
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SOU 94pri- 1992språk. tankeutvecklingen detPiagettanke och Förmellan var
språkligt. Kapitel 2uttrycks För Vy-strukturernatankemässigamära. De

två,språkutvecklingen ömsesidigttanke- ochgotskij snararevar
får tillgångspråket tillbarnetViaparallellaberoende, processer.

såbegreppsutveckling blirBarnenskollektiva begreppen.de
åtvå införlivandeinlärning,sidansidormedvis enaen process -

å mening.begreppensandra utvecklingoch denbegrepp, avav
utifrån betydelse förspråket ordensfår de MenMan av vuxna.-

utvecklar sinanvänds.de Barnenutvecklasbarnen attgenom
språket. mellan ordväxelverkanbetydelse Dennaprivata avegen

kunskapsutveckling.allbarn,inte endastmening gälleroch utan
förstår med,får denbegreppmening dehändelseEn mangenom

då de används.mening utvecklassamtidigt begreppenssom

lärandeErfarenheter och

Skin-förpedagogiska debatten störstOm intresset i den somvar
teorier underför Piagets60-talet ochteorier under slutet avners

så Vygotskij under slutetintresset för70-talet,slutet växte avav
80-talet.

70- och 80-formulerades underPiaget31kritikDen mot som
idénstadieteorin, dvs.generellaframförallt dengälldetalen om

strukturerartankemönstergenerellastegvis utveckling somaven
förståelse. före-Vidare gällde kritikeninlärning ochindividernas

tillämpasindivideninne itankestrukturerställningen somom
områden.innehållsligapå olika

Även pedagogiska konse-taladesjälvPiaget ogärna omom
Piaget-inspireradteorier, kan talasinakvenser pe-om enmanav

lag-anpassning tillaktivainriktas elevernasdagogik mot ensom
frånutgår hanteringindividensstimulerande omgivning. Denom

fysisk ochinte baravärlden ärfysiska världen. Menden upp-av
också framför alltkulturell och,sinnena,fattad utan ge-genom

språket, kanbakgrund dettameningsfull. Det är mot av mannom
förstå Vygotskij.förnyvaknade intressetdet

förlorat sin in-utveckling har alltmerinlärningTankefiguren -
fenomen,generelltinte längrenebörd. Utveckling ettsomses
förståelseinnehåll. Utvecklingenochtidoberoende avav rum,

innehållettill i detförsta knutenför detoch tankeformer är man
förståelse utvecklas in-individershurForskningentänker omom.

områdeninnehållsliga under detvarit mycket aktivharolikaom

1977.31 1979, HundeideDonaldson
genománg utvecklingsupp-32 den generellaproblematiserandeEn av

innehållsanknutet utvecklingsbe-förordandefattningen och ettett av
1980.görs Feldmangrepp av
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decenniet33. forskning delsDenna visar hur elevernas SOU 1992 94tän-senaste
kunskapsområden, ocksåkande utvecklas inom olika hur in- Kapitel 2men

nehållet de kunskaper skolani förmedlar bestämmer elevens tan-
påverkarkemässiga utveckling. Olika olikaämnen elevenssätt

utveckling.
ocksådet andra kognitivaFör är den utvecklingen knuten till

språkligadet kulturella, och sammanhanget.praktiska Kunskaper
något någotvarkenär utanför människan, eller inre, inne iyttre,

någotindividen, ligger mellan individen ochutan snarare som
omgivningen. viktig del omgivningEn denna andra männi-ärav
skor, socialadet sammanhang där kunskapen kommuniceras ge-

språket34.nom
påverkar alltsåDen praktiska situationen hur kunskaper struk-

och hur tänkandet formas35. I forskningen används be-tureras
teckningen situated cognition36 för beteckna relationen mel-att
lan kognition och social interaktion. Därmed upplöses skillnaden
mellan det sociala och det kognitiva, kognitioner blir socio-
kognitioner. Kognitiva handlingar, dvs. tankar, demotsvarar
krav finns i den sociala situationen-W. Tänkandet blir soci-ettsom
alt fenomen och det sociala sammanhanget del tänkandet.en av

frånviktig aspekt lärande blirEn därigenom förflytta sigattav
område38.social inkompetens till social kompetens inom ett

får också konsekvenser förDetta uppfattningen elevens lä-om
i skolan.rande Inte heller skolan kunskapsmässigtär neutral.

Dess sociala struktur form elevernas kognitiva aktiviteter.ger
kunskapsinnehålletEleverna lär sig inte endast det synliga i

ocksåläromedel och undervisning, deras lärande omfattart.ex. ett
hanterande situationden sociala skolan erbjuder.av som

33 Sverige fenomenografisktI är det främst den grundade didaktiska
forskningen initierats Ference Marton och hans medarbetare isom av
Götebor tillhar givit bidrag denna forskningsinriktning. Se t.ex.som

1981, 1987, 1988.Lybeck RenströmNeuman En rad studier finns
också redovisade i fackdidaktik Marton,volymer 1987.tre om
34Se 1991.Wertscht.ex.
35 ocksåFörutom traditiondenna kan nämnas forskning artificiellom
intelligens, expertkunskap och kanske framförallt hjårnforskning. Inom
hjärnforskningen århar under framsteg skett vad gäller tän-storasenare
kandets fysiologiska bas. Genom hjärnforskningen har kunskapen om
lokaliseringen olika former tänkandet ökat. ärDet dock viktigt attav av
klargöra tankars kvalitet inte enkelt tillkan reduceras elektroke-att en
misk eller bestämd lokaliserin Sammanförandet kun-process en av

frånskap hjärnfysiologin med psykologisk stärkerkunskap uppfattning-
den praktiska erfarenhetens betydelse för den teoretiska kun-en om

skapsutvecklingen.
36 Greeno 1988, 1988, 1991,Lave Resnick, Levine Teasley Ro-

1983.goff Lave
37Jfr Johan Asplund,Asplunds begrepp social responsivitet 1987.
38Rogoff 1990.
39 någotOlika tolkningar elevsvar än föruttryck kognitivannatav som
förståelse ocksådiskuteras 1987.Edwards Se 1969Mercer Holtav

1976.och Stubbs
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förståelsenockså åt SOU 1992 94årens ljusforskningDe nyttgersenare
Kapitel 2har för de-olika sociala bakgrunderelevernasvilken betydelseav

skolgång. med oli-till skolaneleverna kommerfaktumDet attras
förerfarenheter har betydelsekulturellt bestämdasocialt ochka

exempelsocial miljö. Ett ärskolande kan hanterahur t.ex.som
oli-skriftspråket, i skolarbetet. Barnensviktigt verktygär ettsom

skriftspråk deverktygmed görerfarenhet miljöerka attsomav
påverkarskriftspråket, i sin de-relationer till Dettahar olika tur

skriftspråkliga i skolan.färdigheter Ettutveckling annat ex-avras
och in-begrepp kunskapolika erfarenhetempel derasär somav
sådanafrån sociala miljöer harerfarenheter skildalärning. Med

inlärningsforskning-innebörd för eleverna. Iintebegrepp samma
Ocksåolika metakognitioner.barnen hartalar attomen man

lärande.för elevernassig ha betydelsedessa har visat

kunskapsutvecklingindividensSkolan och

någotfrån ikognitiv utvecklingbetraktaFörskjutningen att som
innehållförståelsenstill uppmärksammahuvudsak mentalt, att

får, för skolan. Indivi-konsekvensersammanhangoch sagt,som
medta in interageraden lär sig inte attatt utan genomgenom

Individenskunskapsmässigt neutral.inteomgivning. Denna ären
förståelse där-möjlig ochvilken ärerfarenheter bestämmer som

erfarenheter kan in-Kommunikativa och praktiskalärandet.med
från kunskaps-utveckling. Elevensindividens kognitivaskiljaste

språkligapåverkas sammanhang sko-sociala ochdetutveckling av
där.eleverna kan göraoch de erfarenheterlan utgör
och fördjupa deskolan skall utvidgaläroplanernaI attanges

skolan, och undervis-med tillkunskaper eleverna kommer att
fått utanföreleverna hartill de erfarenheterningen skall anknyta

förståelse utveck-viktig princip dels förskolan. Detta är att nyen
allasvärde betonaoch dels för det ärlas tidigare att attatt avur

forskningsgenomgångenljusetväsentliga.erfarenheter är I av
sådan inriktningmedemellertid vissa problemfinns enovan

skall förmedlakunskaper skolanskolverksamheten. Genom deatt
från elevernas olika erfaren-i sammanhang skildahar vuxit fram

någon fördjupning eller utvidgningnaturligde inteheter, utgör
elevernas erfarenheter.av

utgå från tidigareelevernasinriktningalltför starkEn mot att
också få ide erfarenheter de görtill följderfarenheter kan att

kan innebäratillräckligt uppmärksammas. Detskolan inte ett un-
skolan skall tillföra eleverna.de kunskaperderskattande somav

sådana in-kunskaper despeciella uppgift eleverSkolans är, att ge

40 Bernsteinsvidareutveckling Basilforskning kanDenna avses som en
språkliga och interaktionen mel-sociala miljöers koderteorier olikaom

pedagogiska verksamhetenolika sätt organisera denlan dessa och att
1983.Bernstein Lundgren,

41 1988.1992, PramlingArfwedson
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får utanför skolan. I enlighet medte kan des- SOU 1992 94resonemanget ovan
kunskaper inte förmedlas lösryckta delar, skall fram- Kapitel 2utansa som

stå meningsfulla i de sammanhang där förmedlas.de De kun-som
skaper förmedlas måsteoch den situation där de förmedlassom
utgöra helhet, eftersom elevernas lärande bestäms den so-en av

såvälciala logiken innehåll.den förmedlade kunskapens Isom
måsteskolan eleverna lära kännamöta, och utveckla kunskaper

kunskapsområden.inom olika såvälDessa kunskaper omfattar
frågor förmåganoch hantera praktiska och mentalaattsvar som
verktyg.

Detta utesluter naturligtvis inte elevernas olika erfarenheteratt
innehålletutanför skolan utgör del i undervisningen. Ele-en av

måste få använda och fåbearbeta erfarenheter liksom hjälpverna
förstå frågorstrukturera och aktuella och problem utanföratt

måsteskolan. Dessa emellertid sättas i relation till de olika kun-
skapsområden skolan erbjuder.som

måste ocksåskolanI det finnas progressionstänkande, dvs.ett
tänkande den ordning elevernas kunskapsutvecklingett om som

följer. Tidigare teorier den kognitiva utvecklingenom som en ge-
nerell utveckling antal kvalitativt skilda stadier,ettgenom gav en
grund för ordna progression i undervisningen byggdeatt en som

utvecklingsnivåereleverna vid vissa kognitivaatt hade be-en
förstå förståelseformer.redskap för och vissa Vad bliratt ta emot

då konsekvensen för progressionen i undervisningen de forsk-av
ningsresultat redogjorts för ovan För det första det finnsattsom

ordning för kunskapsutvecklingen kunskapsområ-inom olikaen
den, innebär eleven utvecklar kvalitativt olika formerattsom av
förståelse. bestämsDessa emellertid inte elevens utvecklingsni-av
vå, varför läraren inväntaän elevernas mogna ak-attsnarare

ocksåtivt bör bidra till denna. Eleverna kan förväntas befinna sig
nivåer områdenolika inom olika beroende erfarenheter

och intresse.
måstePlaneringen progressionen ocksåemellertid elever-taav

harmoniska måsteutveckling i beaktande. finnasDet ba-nas en
lans mellan den fysiska, motoriska, sociala, emotionella och intel-
lektuella utvecklingen. Inte minst viktig utvecklingenär elever-av

självförtroende. skolårenDe första är avgörande för utveck-nas
lingen den självtilliten, för känna duger ochatt attav egna man
år måstekan lära sig saker. iMan miljötryggen person som en
få påuppleva det uttrycker allvar. Till detta kommeratt tasman

ocksånaturligtvis någotbetydelsen ha uttrycka. Be-att attav
vågagreppsutvecklingen omfattar balans mellan uttryckaatten

någotsig, ha uttrycka ha verktyg för kunna formuleraatt samt att
sig. Om alltför tidigt lägger för vikt vid hur elevernastorman
formulerar sig och vad de vå-kansäger, grunden för vilja ochatt

uttrycka sig ödeläggas.ga
måsteElevernas erfarenheter allvar. Men erfa-tas mer

renheter och upplevelser har, desto har formu-attman mer man
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skolåren 1992 94soutillförsde förstabarnenviktigtdärförärlera. Det att er-
tillgångmåste få 2Kapiteltillolika slag. Deupplevelserfarenheter och av
socialtsånger, naturupplevelsersåväl berättelser, ettetc. sam-som
kommunika-imeningsfulla verktygkunskaper ärdärmanhang

problemlösning.ochtion

kunskaperorganiseringochUrval2.4 av

kunskaporganiseringfrågan ochurvalvikapitel 1I avomangav
läroplansfrågoma. skall för-Läroplanenviktigastedeen avsom

innehåll. för-skallmål såväl Dendessskolanstydliga ge ensom
bi-delarnasför de olikaochståelse helhetutbildningenför som

tidigarei deförtsdiskussionhelhet. Dentill dennadrag av-som
tillkunskapsutveckling liggeroch elevernaskunskapersnitten om

våra förslag.grund för
teoreti-praktiska ochmellanbalansfinnasskall detskolanI en

erfarenheterpraktiskareflektion överGenomkunskapsformer.ska
förmågan tillutvecklasarbeteteoretiskterfarenhetpraktiskoch av
tillgrundförstaläggsreflektion och ett veten-ochtänkande en

ocksåskallarbetetförhållningssätt. kunskapandeI detskapligt
beaktas.dimensioneroch etiskaestetiskakreativa,

världenavbildningintekunskap är utanTeoretisk enaven
begrip-hanterbar ochvärldenkonstruktion för göramänsklig att

någotpå ellerviset intedetKunskap ärlig. utan somosann,sann
diskuterbar. FörKunskap äroch attför prövas.kan argumenteras

sådan hos elevernakunskapsuppfattningskapabidra till an-att en
dimension. Dethistoriskskallläroplanen ämnenai att ges enges

färdigaskall lärasinte endastkunskaperna utbetyder att som
sammanhang,från historisktspecifikt utanfria ett som svarsvar,

omständig-speciellauppstått undersammanhangspeciellaisom
speciella sätt.ochheter

bety-beständiga. Detkunskaper ärförmedlaskallSkolan som
skall härkunskaperBeständigaoföränderliga.deinte ärder att

käminnehållet olikai deförstås utgörde kunskaper somsom
såväl begreppfärdigheterfakta ochomfattarDeskolämnena. som

beständigadefinierakulturarv kanteorier. Ioch termer manav
allanödvändiga försådana ärkunskaperkunskaper somsom

påverkaförstå, samhället.i ochdeltakunnaförmedborgare att
indi-referensram. Urblir därigenomKulturarvet gemensamen
in-beständiga, dekunskapernagörvidperspektiv det attär som

elevenslärande.totala Urelevernasdeloch blirförlivas en av
i under-Tyngdpunktenobeständiga.kunskapersynvinkel ytligaär

på självaelevernamåste strävandärför liggavisningen mot atten
ifaktakunskapernainteorier sätterochutvecklar mönster som

kunskapsformerdiskussionenrelation tillIsammanhang. omett
förståelseaspekt,kunskapersbetoningstarkareinnebär detta aven
olika slag.också kunskapande arbeteförtrogenhet med avmen
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SOU 1992 94förståelsekunskap inte skallpå skolaninteinnebärKraven att
variera Kapitel 2faktaurvaletkanfaktakunskaper. Däremotmedarbeta av

måste fakta förmedöverallt arbetainteeleverlokalt. Alla samma
iförståelse. emellertid olikauppnå Detta kan utatt segemensam

fakta kanbehandla vissaBetydelsenolika skolämnen. att varaav
hos ele-betydelseni andra, liksomdel äni ämnen attstörre aven

förstå arbetar med.stoffdetspeciella såttutveckla att manverna
målskolansolika skolämnenademed hjälpDet är somav
sko-nås. olika skolämnenaskall deskall Tillsammans garantera
må-relation tillmål. funktioner iolikaför sig fyller delans Var

för detkursplanenformuleras ifunktionlen. Vad denna är en-
skilda ämnet.

såorganiserasskallde olika skolämnenaUndervisningen i att
och till-och stödjer varandrakompletterarderas olika funktioner
allsidi-främjar elevenshelhetstruktureradutgör somsammans en

utveckling-ü.ga
gårhistoriska ochdjupa rötterharämnenAvgränsningen av

konstarterdisciplinuppdelningen,vetenskapligatillbaka den
med-yrkesområden. specialiseringen harvetenskapligaeller Den

blir alltuniversitetsämneochmellan skolämneidentitetenfört att
fåupprätthålla. exempelsvårare själva verketfinns iDetatt en

både konst-sådan finns vad gällerLikartade tendenseridentitet.
yrkesområden.ocharter

mänskligdetnaturgivet fenomen, äringetskolämneEtt är en
tid. Behovetförändras överkonstruktionoch social attavsom

innehållet in-dels förförsvinna,vissa saker kanundervisa attom
framstår dels för kunskaperna harväsentligt ochlängre attte som

formmaterialiserade ivardagsliv,i människorsinförlivats av
sundaallmänmedvetandet eller detdelverktyg eller som en av

långtfrån tillbaka liggande traditioner ärKvarlevorförnuftet45.
discipliner-moderna vetenskapligaseglivade. Deofta ganskadock

innehållpåverkat inteskolämnenasnaturligtvishar syste-menna
samhälleli-stoff. har varitDetknutits till tidigarematiskt snarare

bakomfrågor kunskapsutveckling legatvetenskapligän somga
innehåll i skolan46.introduktionen nyaav

42 1978.m. Schwab
43 i statskunskap,sina rötterutgör samhällskunskap medexempelEtt

socialantropologi.nationalekonomi, sociologi och
från fin-44 endastutvecklingen kunskaperFör diskussion attaven om

småningomså för-några flera,individer, de delasviahos att avnas
så blivitgenerella deslutligen bliviti för hamedlas skolan attatt en

därför inte behöver för-samhällslivet ochsjälvklar del vardags- ochav
också 1966 diskussion1980. Jfr PeirceFeldmanmedlas i skolan, se

kritiska förnuftet.och detdet sundaom
45 kontakt med deninte komma iflesta elever kommerDe naturve-att

verksamhet,naturvetenskapligtenskapliga kunskapen i utan snarare ge-
tekniskai formnaturvetenskapliga kunskapermaterialiserade avnom

såvälutmärker vardags-verktyg alltmeroch andraapparater somsom
arbetsliv.
45 1987.Blankertz
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innehållRelationen mellan skolämnenas och de motsvarande SOU 1992 94
disciplinerna har egentligen aldrig varit särskilt stark. Jämfört Kapitel 2
med de vetenskapliga disciplinerna behandlar skolämnena andra
områden åtminstoneoch problem. Dessa är, i grundskolan, häm-

från fråntade vardags- och samhällslivet än desnarare mer ve-
tenskapliga sammanhangen. Skolkunskapen omfattar inte endast
frågor frågorna ocksåstörre deär än vetenskapliga utansom
frågor värden, moral och kunskapens konsekvenser.om

viktigtDet är olika kunskapsformer i samtligaatt utrymmeges
ocksåDet betyderämnen. de praktiska sidorna de s.k.att teo-av

måsteretiska ämnena uppmärksammas liksom de s.k. praktiska
teoretiskaämnenas aspekter. Däremot kan proportionerna mellan

olika kunskapsformer ocksåolika i olika liksomämnen deutse
enskilda elevernas kunskapsprofiler inom ämne. Vissa eleverresp.

förståelsedirnensionen,kommer kanske längre i andra i behärs-
återigenkandet faktakunskaper medan andra utvecklas starkastav

gällernär det färdighet och förtrogenhet. Vidare är det viktigt att
kursplanerna inte begränsas till de kunskaper elever-att ange som

ocksåskall utveckla de former för kunskapande äm-utanna som
net rymmer.

Progression

innehåll måsteUrvalet och organiseringen skolans göras attav
såväldet blir progression inom mellan skolformer. Dettaen som

behöver inte innebära det inte kan finnas skillnader vad gälleratt
innehåll påoch form olika stadier. innebärDäremot det detatt
måste finnas systematik i den ordning kunskaperna för-en som
medias.

Grundskolan och gymnasieskolan har delvis olika uppgifter
målsättningar.och Grundskolan skall förbereda för vardagsliv och

samhällsliv, medborgerlig allmänbildning allmänsamtge en en
grund för vidare studier, medan gymnasieskolan skall förutom att

ocksåallmänbildande förbereda för yrkesliv och högre stu-vara
målsättningar påverkardier. innehålletDessa skilda naturligtvis i

de olika skolformerna. grundskolanI skall kunskaperna för-som
medlas i de olika inriktadeämnena hjälp förmot attvara vara en
förståelse påverka såväloch möjlighet hantera ochattav ge var-

frågor kunskapsområdendagsliv samhällsliv. De ochsom som
utgångspunktskall behandlas skall inte främst bestämmas med i

yrkesområden,vetenskapliga discipliner eller praktiska vilket där-
i högre utsträckning falletär i gymnasieskolan.emot

Även målen desammaär för hela grundskolan kan detom vara
rimligt organisera verksamheten olika beroendesätt,att

ålder. skolårenelevernas förstaDe kan period närses som en
skolgången.lägger grund för den fortsatta Under dennaman en

tid utvecklas eleverna motoriskt, intellektuellt och socialt. Hur
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utgångspunkt i lo- SOU 1992 94medorganiseras bör bestämmasverksamheten
olika Kapitel 2till elevernasbetingelser och under hänsynstagandekala ut-

vecklingstakt.
skolåren grundläg-utveckla vissaförsta skall barnenUnder de

ochbygga självförtroende,kompetenser,gande samt ett enupp
förmåga for-lära. skalltillit till sin De attuppmuntrasattegen

måla, skriva, berätta,olika uttrycksformer rita, röramulera sig i -
år fårockså under dessa upple-sig viktigt barnenDet är attetc.

får i socialasuccessivt in denvelser olika slag de växasamt attav
gårdenna periodkunskapande miljö skolan utgör. Undersom

skriftspråklighet.från talspråklighet berät-till Bilder ochbarnen
måste få praktiska färdig-liksom samtal ochtelser plats,storen

heter.
skall utveckla under de första skol-kunskaper elevernaDe som

åren sådan behöver organiserasinte karaktär, deär att somav en
grundlägga lust läratillhörande olika skolämnen. För attatt en

kan kunskaperna iställetoch tillvara barnens nyfikenhet,ta orga-
frågor.utgångspunkt Senare, de harniseras i barnens närmed

kunskapsområdenmångamed tillräckligt olikakommit i kontakt
innehållet i rimlig.kan organisering ämnentermer varaav aven

har sin givna plats iberättelser och berättandeMedan myter,
långsamtfokus därefter vridasdetta första skede, bör över mot

Då blir studierna ämnesorganiserade ochkritisk reflexion. sy-mer
Även här ämnesbestämdastematiska. kunskaperna är ärmerom

allmänbildningen och inriktningendet dock fortfarande mot var-
målet,det överordnadedags- och samhällsliv är ävensom om

också studierförbereda för fortsatta i gymnasiesko-studierna skall
lan.

och slutsatser2.5 Sammanfattning

uppfattning kunskap lärande medkapitlet redovisas ochI omen
utgångspunkt forskning.i aktuell

uppnå,i vad villKunskap utvecklas växelspel mellanett man
medden kunskap redan har, problem upplever ut-man man

gångspunkt i denna erfarenheterde gör.samt man
fungerar problem ellerKunskaper redskap, löser ettsom un-

derlättar verksamhet.en
verklighetenTeoretisk kunskap är inte avbildning utanaven

ellermänsklig konstruktion. Kunskap det viset inteär sannen
något föri absolut mening, kan argumenterasutanosann som

och prövas.
social,finns alltid i praktisk,Kunskap sammanhangett en-

språklig situation.
olika kunskapsformerDet finns kunskap olika slag. Fyraav

förståelse,har diskuterats fakta, färdighet och förtrogenhet. Det
måste finnas eftersom de kompletterarbalans mellan dessaen var-
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andra och varandras förutsättningar. Kortfattat kan de be- SOU 1992 94utgör
skrivas Kapitel 2som

Fakta kunskap information.år som
Förståelse kunskap meningsskapande.är som

kunskap utförande.Färdigheter är som
Förtrogenhet kunskap omdöme.är som
kapitlet redovisas hur inlämingsforskningen bidragit tillI en

förståelseförändrad individers lärande. Förändringen kan be-av
skrivas i tre steg

Lärande införlivande kunskaper.yttresom av
förståelse utifrån utvecklingsnivå.Lärande elevenssom

Lärande samspel mellan individ och miljö.ettsom
forskningsgenomgångbakgrund den i kapit-Mot görsav som

frå-let, kan skolans kunskapsuppgift inte enkelt reduceras till en
urval kunskaper förmedla. Kunskaper intekan be-attga om av

förstås fråntraktas färdiga produkter, kan isolerade desom som
På påverkassammanhang där de utvecklades. sätt elever-samma

kunskapsutveckling hur skolans verksamhet organiserad.ärnas av
måsteSkolan erbjuda socialt sammanhang där elevernas kun-ett

måsteskapande blir meningsfullt. Eleverna tillägna sig begrepp
från ämnesområden på såoch strukturer olika de kansättett att

fungera intellektuella verktyg.som
skolan skall det finnas balans mellan praktiska och teoreti-I en

ska kunskapsformer. Genom reflektion praktiska erfarenhe-över
förmå-och praktisk erfarenhet teoretiskt arbete utvecklaster av

till tänkande och reflektion och läggs första förgrund ut-gan en
förhållningssätt.veckling vetenskapligt I det kunskapandeettav

ingår ocksåarbetet kreativa, estetiska och etiska dimensioner.
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