
VAD  ÄR  
NÖDVÄNDIG  KUNSKAP?  
En studie om kunskapssyn utifrån lärare och lärarutbildares perspektiv 

  
YASMINE  EMBRETSEN  
JENNY  DAVIDSSON  
 

 

 

  

Akademin	  för	  utbildning,	  kultur	  och	  
kommunikation	  
Pedagogik	  
Examensarbete	  i	  lärarutbildningen	  
Grundnivå,	  15	  hp.	  
	  

Handledare:	  Olle	  Tivenius	  
	  
Examinator:	  Bengt	  Nilsson	  
	  
Termin:	  VT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  År:	  2015	  
	  
Antal	  inlämnade	  sidor:	  27	  
	  

	   	  
 



 1 

 

 

Sammanfattning  

Syftet med studien är att undersöka vad samhället och skolan anser vara 
nödvändig kunskap. Metoden vi använder för att göra det är att göra kvalitativ 
studie. Genom en enkätundersökning med öppna frågor och i öppen intervju 
med två lärarutbildare tolkar och undersöker vi samhällets, lärares och 
lärarutbildares syn på nödvändig kunskap. Det vi kommer fram till är att det 
blir omöjligt att veta vilken kunskap vi kommer att behöva i framtiden då 
samhället ständigt förändras i en rasande takt. Det innebär att de kunskaper vi 
kommer att behöva är kunskaper om hur vi tillägnar oss kunskaper och även 
kunskaper för att förmedla dessa i ett globaliserat samhälle. Utifrån vårt syfte 
och genom att besvara våra frågeställningar ser vi att läroplanen uttrycker en 
eftersträvan på vilken kunskap samhället behöver, lärarutbildningen å andra 
sidan visar ibland en annan syn medan den faktiska undervisningen som 
bedrivs ute i skolorna inte riktigt lyckas samspela med någon av dessa. 

 

_______________________________________________ 

Nyckelord: Holistiskt lärande, kunskapssyn, medborgarfostran 
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1    Inledning  

Dagens rådande läroplan, som infördes år 2011, har ett tydligt fokus på de mål varje 
elev väntas uppnå efter fullgjord grundskoleutbildning. I denna studie sätter vi den 
kunskapssyn som den rådande läroplanen baseras på i relation till andra synsätt på 
kunskap som växt fram i takt med globaliseringen. Detta kan inkludera kunskaper av 
etisk karaktär såsom människosyn och moral samt av pedagogisk karaktär såsom 
inlärningsmetoder och tillvägagångssätt. Denna studie önskar kartlägga den 
kunskapssyn som återspeglas i skolan, skoldebatten och i politiken, vilka vi följt i 
media men även bland de verksamma lärare vi mött. Kunskapssyn är ett brett 
begrepp som saknar en vida antagen definition och de definitioner som finns 
använder i sin tur mångfacetterade ord, såsom ”värdefull kunskap” och ”den rätta 
kunskapen”.  

1.1   Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad samhället och skolan anser vara nödvändig 
kunskap, vilken kunskapssyn som råder i skolor och på lärarutbildningen och hur väl 
det stämmer överens med de kunskapskrav elever har som samhällsmedborgare.  

1.2   Forskningsfrågor 

•   Hur har, enligt lärare i grundskolans tidigare åt och lärarutbildare, 
utvecklingen av kunskapssynen påverkat den undervisning som bedrivs 
idag? 

•   Vad anser lärare i grundskolans tidigare år och lärarutbildare saknas i 
dagens skolundervisning respektive lärarutbildning? 

1.3   Begreppsdefinitioner 

Kärnkompetenser innefattar ansvar, kommunikation, kreativitet, reflektion och 
samarbete. Detta begrepp används bland lärare för att förklara de kompetenser 
utöver de vanliga skolämnena som anses vara viktigast för eleverna att utvecklas i.  

Holistiskt lärande innebär att kunna se helheten. Vilka kunskapskrav ett globaliserat 
informationssamhälle har på sina framtida medborgare är en fråga som Säljö (2007) 
ställer. Åmossa (2007) påpekar att samhället ställer högre krav på individens 
medvetenhet och att man som medborgare förväntas kunna göra väl avvägda val, inte 
bara för sin egen skull utan även för kommande generationer. Angående detta säger 
Sundh och Namdar i intervjun att aktiva världsmedborgare är att eftersträva, vilka ser 
världen som en helhet och som sitt ansvarsområde, vi måste tänka globalt, ha en 
holistisk syn i undervisningen.  

När det handlar om progressivism inom skolan menas det att undervisningen måste 
gå från det traditionella sättet att lära till nya sätt och metoder menar John Dewey 
(1995).  
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När vi försökt ta reda på vilken kunskap som anses vara nödvändig idag har vi använt 
begreppet pragmatism som innebär att endast den kunskap som går att nyttja är sann 
och värd att väljas ut och organiseras.  
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2   Litteraturgenomgång 

2.1    Synen på kunskap 

Synen på kunskap är något som skiftar i tid och rum där det ständigt pågår en kamp. 
Vilken kunskap är åtråvärd och vilken anses vara den ”rätta” är några av frågorna 
som Andreas Fejes (2011) ställer i sin rapport. Han skriver om livslångt lärande som 
ett begrepp i en pågående diskussion om samhällets fortlevnad. Författaren 
poängterar vikten av att ansvaret för lärandet ska ligga hos individen att vilja lära 
livet ut och att individen också bör betraktas som ständigt lärande av omgivningen. 
Han lyfter fram att detta lärande inte är situationsbundet utan sker utanför ramarna 
för skola, utbildning och arbete, bara individen är mottaglig för en ständigt 
föränderlig framtid.  

Pramling (2000) beskriver hur en pedagog kan vara ständigt lärande om viljan finns 
att förändras i sitt sätt att tänka, att aldrig se sig själv som fullärd.Vidare menar 
författaren att nationella och internationella trender måste vara utgångspunkten för 
pedagogernas visioner för framtiden där kunskapens värde främst baseras på hur den 
används. Precis som Fejes (2011) skriver om samhälles fortlevnad tar Pramling 
(2000) upp hur samarbete är en förutsättning för mänsklighetens överlevnad och 
samhällets utveckling. Här väljer hon att lyfta fram att regeringen varnat för att ett 
alltför långtgående individuellt arbete bidrar till brist på förståelse för andras 
perspektiv.   

Pramling (2000) skriver även om etik och vilken funktion det kan ha för barn och hur 
etiska kompetenser bidrar till att ”fostra barn till ’goda’ människor och i 
förlängningen det ’goda’ samhälle som barn ska bidra till” (s. 95). Hon menar även att 
etiska värden är viktiga för att utveckla de kompetenser ett barn behöver i framtiden. 

Fornuddens skola i Tyresö kommun (skolverket, 2008) använder kärnkompetens 
som ett samlingsbegrepp för ansvar, kommunikation, kreativitet, reflektion och 
samarbete. För att förstå dagens syn på kunskap behöver man gå tillbaka i tiden och 
se samhällets förändring menar Curt Andersson (2000). Han förklarar att teorin om 
kunskap, den så kallade kunskapsteorin berör frågor om vad kunskap är, var den 
kommer ifrån samt vilken kunskap som är värdefull och att den förändras i och med 
att samhället också förändras.  Som exempel på detta skriver författaren hur 
utbildning under medeltiden handlade om akademiskt lärande där skolan var ämnad 
för vuxna och inte sysslade med moralfrågor eller karaktärsutveckling. Inlärning och 
formandet av individen skedde således i hemmet till skillnad från idag då barn vistas 
flera år i olika utbildningsinstitutioner. 

2.2  Kampen om kunskap 

Precis som Fejes (2011) inleder sin rapport med att påstå hur en kamp om kunskap 
pågår skriver även Karin Åmossa i Kunskapens namn (2007) om denna pågående 
kamp. Hon nämner hur begreppet kunskap används av politiker där fokus går från 
vad kunskap egentligen innebär till något som enkelt går att mäta. Åtgärder som 
nationella prov, tidigare betyg och ordningsbetyg grundar sig inte i den senaste 
forskningen om lärande utan författaren skriver att kunskap är mer än så, att den 
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formar människor. Åmossa (2007) hävdar därför att vi måste fråga oss vilket 
framtida samhälle vi vill leva i och vilka människor vi vill ha. 

Vilka kunskapskrav ett globaliserat informationssamhälle har på sina framtida 
medborgare är en fråga som Säljö (2007) ställer, som Åmossa (2007) lyfter fram, då 
fokus i utbildningen flyttats från ett demokratiskt deltagande till krav på betyg och 
prov, det vill säga det mätbara. Istället förklarar Säljö (2007) att förutsättningen för 
att människor ska känna sig delaktiga i samhällsutvecklingen måste samhället ha 
respekt för olika typer av kunskap och dess värde.  Därför kan man inte skilja på 
kunskapssyn och bedömningen av kunskap utan Åmossa (2007) menar att ”olika sätt 
att bedöma kunskaper hänger samman med hur vi i olika tider sett och ser på 
kunskap” (s.7). Skolans syfte är att fostra och förbereda människor till att bli framtida 
samhällsmedborgare och att säkerställa att de behärskar relevanta förmågor och 
förhållningssätt. Kraven på människors kompetenser höjs i takt med att arbetslivet 
blir mer komplext och kunskapsberoende. Men det är inte bara arbetslivet som 
förändras, därför menar Åmossa (2007) att det är fel att styra utbildningen och 
skolan enbart efter arbetslivet då hela samhället blir alltmer komplicerat och 
innefattar komplexa samhällsfrågor så som miljö, sociala orättvisor, ekonomi och 
internationella förhållanden men även dagliga beslut rörande familjeekonomi och 
barnuppfostran. Samhället ställer högre krav på individens medvetenhet om detta 
och som medborgare förväntas man kunna göra väl avvägda val, inte bara för sin egen 
skull utan även för kommande generationer. 

I och med att samhället förändrades drastiskt under 1900-talet är det inte konstigt 
hur kraftigt utbildningen expanderats och förändrats sedan dess då undervisningen 
har gått från auktoritär disciplinering till att värdera förmågor som kreativitet, 
problemlösning, initiativrikedom och team-work, något som Åmossa (2007) menar 
att det nya samhället fodrar. Vidare skriver hon att ”om man ska vara krass finns det 
inte så mycket av den tidigare pedagogiken att återvända till.  Denna enkla tes 
innebär att när samhället förändras på så angörande punkter och när kunskapsbasen 
expanderar, måste undervisning och lärande också stöpas om” (s.17). Detta menar 
hon är progressivismens kärna som bl.a. Dewey, Piagét, Montessori, och Vygotskij 
kämpat med under 1900-talets reformation av skolan. 

2.3  Kunskap och samhällets utveckling 

Det informationsstoff vi möter i vardagen från tidningar, internet och andra 
sammanhang är helt annorlunda nu än för bara 50 år sedan. Det leder till att vi idag 
förväntas kunna tolka informationen och kritiskt bedöma den för att kunna dra egna 
slutsatser och resonemang och genom kommunikativa färdigheter delge varandra 
menar Roger Säljö (2007).  Säljö (2007) skriver ”Vårt samlade vetande – 
civilisationens sparade kapital – överstiger sedan länge vad en enskild individ kan 
tillägna sig. Det vore improduktivt att ens försöka bekanta sig med allt detta (s.18). 

Fortsättningsvis menar Säljö (2007) att skolan och undervisning ska syfta till att ge 
människor verktyg för att kunna utöva ett demokratiskt medborgarskap och att dessa 
ska bidra till att kunna leva ett självständigt liv i det mångkulturella, komplexa 
samhälle vi lever i. De verktyg författaren nämner är skapande, flexibilitet och 
problemlösande kunskaper. Precis som Pramling (2000) nämner hur kunskaper har 
ett begränsat värde ända tills man använder de kreativt så menar Säljö (2007) att 
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dessa verktyg handlar om att bli kreativ. Genom att möta barns intressen, behov och 
frågor föds ett engagemang vilket i sin tur leder till ett lärande som genererar de 
färdigheter och kunskaper en oförutsägbar framtid kräver.  

När det sen kommer till bedömningen av kunskap skriver Christian Lundahl (2007)  
att den inte kan skiljas från synen på kunskap, en åsikt han delar med Åmossa 
(2007). Vad som bedöms som kunskap är det arbetsmarknaden och samhället 
efterfrågar, betyg och omdömen från genomgången utbildning blir då kvittot på att 
kunskapen tillägnats.  

Kunskap om världen anses vara en förutsättning för att människor ska kunna fatta 
rätt beslut men Paulina de los Reyes (2007) ställer sig kritisk till att få idag 
ifrågasätter om den förmedlade kunskapen idag kan möta dessa utmaningar. Idag 
talar man om ett kunskapssamhälle där kunskap inte enbart används för att påverka 
utan är en förutsättning för varje individ att kunna vara en del av samhället. 
Författaren skriver att regeringen, i sitt program hösten 2006, betonade att, förutom 
att få den enskilda eleven att växa som individ, var det också skolans uppdrag att 
förmedla kunskap som en investering i Sveriges framtid för att göra det 
konkurrenskraftigt gentemot andra länder. Här menar Reyes (2007) att det är viktigt 
att uppmärksamma det som inte sägs i debatten kring detta vilket enligt henne 
handlar om hur samhällets ordning bidrar till olika problem i skapandet av denna 
kunskap. Men att skolan behöver tas närmare det faktiska samhälle vi lever i för att 
kunna tjäna dess syften var något Dewey (1995) skrev redan i början på 1900-talet. 
Dewey var en pragmatiker som såg pragmatiken som det enda sättet att välja ut och 
organisera kunskap där endast den kunskap som är till nytta är den som är sann och 
är av värde att väljas ut.  

När Dewey (1995) skriver om pedagogikens uppgift menar han att den syftar till att 
organisera ett samspel mellan individ och omgivningen samt att reproducera vårt 
sociala system och grundläggande värderingar, för att individen ska kunna delta 
aktivt i vårt samhällssystem. Han lyfter även fram hur skolan misslyckas med detta 
genom att inte ta vara på elevernas intresse och idéer, vilket i sin tur bidrar till att de 
kunskaper de erfar i skolan inte går att applicera på det verkliga livet. På det sättet 
försöker Dewey (1995) visa hur synen på kunskap påverkas av samspelet mellan 
barnets värld och läroplanen.   

2.3.1   Kunskapssyn i förändring 

För att förstå den senaste skolreformen som kom år 2011 samt den nya läroplanen, 
Lgr11 behöver man gå tillbaka i tiden för att se vilka skolreformer som präglat Sverige 
det senaste århundradet menar Mathias John (2010) i sin studie Grundskolans nya 
läroplan, en jämförande analys av Lgr11 och Lpo94. Han menar att de största 
skillnaderna mellan Lpo94 och Lgr11 är just de som handlar om kunskapssyn. I sin 
studie har han tittat på hur regeringens historiska syn på kunskap i grundskolan 
förhåller sig till dagens. Den första svenska läroplanen, Lgr62 var starkt 
ämnesbunden och forskningsinriktad för vidare studier. I slutet av 60-talet, då 
progressivismen växte fram, gjordes en ny läroplan, Lgr69 som med 
progressivismens tankar fokuserade på att utgå från eleverna och se till deras 
kunskapsutveckling. Tidigare hade fokus i Lgr62 legat på forskning för fortsatta 
studier.  
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Dock skriver John (2010) att Lgr69 ansågs vara motsägelsefull då teknologiska 
modeller för utformningen av undervisningen förespråkades, detta ledde till en ny 
skolreform under det sena 70-talet och en ny läroplan. Han skriver att Lgr80 gick 
tillbaka till en syn på samhället där eleverna inte var i fokus utan där skolan fick den 
förberedande och viktiga rollen att fostra framtida medborgare som lade fokus på 
demokratifostran. Lgr80 var inte lika tydlig i sin styrning men försökte dock antyda 
till kunskaper och mål, i form av teorier och modeller som i stor utsträckning var upp 
till läraren att välja. Författaren menar att Lgr80 var en föregångare till den styrning 
av mål som kom senare i Lpo94. 

Systemskiftet i den svenska skolan som skedde under 1990-talet, kom att förändra 
mycket i det svenska skolväsendet. Bland annat grundandet av Skolverket som 
innebar en nedläggning av Skolöverstyrelsen där Skolverket med dess inspektioner 
kom att bli ett sätt att kontrollera och följa upp resultatstyrningen. De nya reformerna 
som skulle styra skolan på 90-talet innebar att man införde en mål- och resultatstyrd 
skola och frångick en detaljstyrd skola. Skolan behövde nämligen inte detaljstyras på 
nationell nivå då de nya målen i Lpo 94 gav en övergripande formulering av vad som 
eleverna förväntades klara av och åstadkomma under sin skoltid. Dessa mål var 
uppdelade i två kategorier, mål att uppnå som innebar det som förväntades av eleven 
och dels mål att sträva mot, vilket innebar de mål som skolan skulle ge eleverna 
förutsättningar att klara och utveckla, förklarar John (2010). Andra ändringar som 
gjordes i och med den nya skolreformen under 1990-talet vara införandet av de 
skolreformer som är frivilliga, vilka innefattar specialskola, sameskola, förskoleklass 
och fritidshem. 

En annan ändring som gjordes var förnyandet av styrningen gällande uppföljning och 
utvärdering där kvalitet spelar en viktig roll gällande mål-och resultatstyrningen. 
Detta kom att ta form i den kvalitetsredovisningen som varje skola och kommun är 
skyldiga att redovisa varje år. I och med detta fick även kommunerna och skolorna 
friare ramar under 1990-talet, för att skapa och utforma verksamheten, för att på 
bästa sätt anpassa verksamheten till skolans och elevernas förutsättningar förklarar 
John (2010).  

”Hur läroplanerna har varit och är utformade tonar fram som en god avspegling av 
rådande konjunkturer inom skolpolitikens område.” skriver Frank Sundh (2014) i 
Staten får inte abdikera (S.693).  I och med detta menar Sundh (2014) att hela syftet 
med skolan enligt Lgr11 i stort sett blivit att göra eleverna till nytta för samhället 
medan det i gamla läroplanen Lpo94 låg fokus på att göra eleverna mer mänskliga. 
Dock menar han att det ena inte behöver utesluta det andra.  Under de senaste åren, 
skriver Sundh (2014) att det gjorts satsningar på de ämnen som skolans 
kunskapsuppdrag riktats mot där ämneskunskaper är dem som hamnat i fokus. 
Vidare nämner författaren att kunskapsuppdraget ges mer uppmärksamhet i den nya 
skollagen i jämförelse med skolans demokratiuppdrag som handlar om relationer 
lärare och elever emellan och hur dessa kan förstås. 

De mål i Lpo94 som eleverna skulle sträva efter, samt mål att uppnå menar John 
(2010) ofta fått kritik för att vara otydliga. Både lärare och personer från andra håll 
uppgav att de hade svårt att konkretisera målen. I Lgr 11 har Lpo94:s strävandemål 
omformulerats till riktlinjer och målen att uppnå har ersatts till kunskapskrav. Detta 
menar Sundh (2014) har minskat möjligheterna till den formativa bedömningen av 
elevernas utveckling då allt fler nationella prov införts för att bedöma dessa nya 
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kunskapskrav, vilket istället leder till att den summativa bedömningen blivit mer 
dominerande i den svenska skolan idag. John (2010) anser att problematiken ligger i 
hur varje enskild lärare tolkar målen. Därför menar han att det är viktigt att lärare 
och skolans personal sätter sig in i en ny läroplan för att förstå vad som förväntas av 
dem i sitt arbete samt vilka mål lärarna ska sträva mot att eleverna ska uppnå. 
Skolverket ville redan år 2005 ha mer konkretiserade och tydligare läroplaner för att 
skapa en mer likvärdig och rättvisare bedömning och betygsättning, vilket resulterade 
i Lgr11. Lgr11 har dock fått mycket kritik gällande målens kvantitet och hur vida man 
följer upp dem skriver John (2010).   

I Lgr11 kan man läsa hur skolans värdegrund och uppdrag innefattar möjligheten 
men också ansvaret för att stärka människors förmåga att inse de värden som ligger i 
en kulturell mångfald. Att det svenska samhällets internationalisering och växande 
rörlighet över nationsgränser ställer höga krav på denna förmåga. För att kunna 
orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt. Det är viktigt med ett internationellt perspektiv för att kunna se den 
egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet 
samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. 
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 
skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och 
om hur kunskapsutveckling sker. 

2.3.2  Teoretiskt perspektiv 

I det här arbetet utgår vi från medborgarfostran som teoretiskt perspektiv. Hur 
egenskaper och kunskaper ligger till gagn för samhällets utveckling snarare än 
till individens egen utveckling. Vi har tittat på hur detta speglas i 
undervisningen, om eleverna får det de har rätt till och vad vi egentligen har 
användning för i vår utveckling till medborgare av det globala samhället. 
Åmossa (2007) hävdar att vi måste fråga oss vilket framtida samhälle vi vill leva 
i och vilka människor vi vill ha. Vilka kunskapskrav har ett globaliserat 
informationssamhälle på sina framtida medborgare frågar sig också Säljö 
(2007). Utifrån detta perspektiv har vi förstått vår data och kategoriserat den.  

2.4  Sammanfattning av litteratur 

Kunskap är något som skiftar i tid och rum där det ständigt pågår en kamp om vilken 
kunskap som är åtråvärd och vilken som anses vara den ”rätta”. Detta är några av 
frågorna Andreas Fejes (2011) ställer i sin rapport. Vidare menar Pramling (2000) att 
nationella och internationella trender måste vara utgångspunkten för pedagogernas 
visioner för framtiden där kunskapens värde främst baseras på hur den används. Hon 
skriver också om etik och vilken funktion det kan ha för barn, hon menar att etiska 
värden är viktiga för att utveckla de kompetenser ett barn behöver i framtiden.  

För att förstå dagens syn på kunskap behöver man gå tillbaka i tiden och se 
samhällets förändring menar Curt Andersson (2000). Han förklarar att teorin om 
kunskap, den så kallade kunskapsteorin berör frågor om vad kunskap är, var den 
kommer ifrån samt vilken kunskap som är värdefull och att den förändras i och med 
att samhället också förändras.  
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Åmossa (2007) skriver hur politikers fokus ligger vid det mätbara men att det enligt 
forskning inte är rätt väg att gå. Och att kunskap är så mycket mera än provresultat 
och ordningsbetyg.  

Säljö (2007) skriver att förutsättningen för att människor ska känna sig delaktiga i 
samhällsutvecklingen är att samhället måste ha respekt för olika typer av kunskap 
och dess värde.  Därför kan man inte skilja på kunskapssyn och bedömningen av 
kunskap utan Åmossa (2007) menar att ”olika sätt att bedöma kunskaper hänger 
samman med hur vi i olika tider sett och ser på kunskap” (s.7). Skolans syfte är att 
fostra och förbereda människor till att bli framtida samhällsmedborgare och att 
säkerställa att de behärskar relevanta förmågor och förhållningssätt. Kraven på 
människors kompetenser höjs i takt med att arbetslivet blir mer komplext och 
kunskapsberoende. Men det är inte bara arbetslivet som förändras, därför menar 
Åmossa (2007) att det är fel att styra utbildningen och skolan enbart efter arbetslivet 
då hela samhället blir alltmer komplicerat och innefattar komplexa samhällsfrågor så 
som miljö, sociala orättvisor, ekonomi och internationella förhållanden men även 
dagliga beslut rörande familjeekonomi och barnuppfostran. Som medborgare 
förväntas man kunna göra väl avvägda val, inte bara för sin egen skull utan även för 
kommande generationer. 

När det sen kommer till bedömningen av kunskap så skriver Christian Lundahl 
(2007)  att den inte kan skiljas från synen på kunskap, en åsikt han delar med 
Åmossa (2007). Vad som bedöms som kunskap är det arbetsmarknaden och 
samhället efterfrågar, betyg och omdömen från genomgången utbildning blir då 
kvittot på att kunskapen erfarits. Reyes (2007) menar att skolans uppdrag att 
förmedla kunskap fungerar som en investering i Sveriges framtid för att göra det 
konkurrenskraftigt gentemot andra länder. Att skolan behöver tas närmare det 
faktiska samhälle vi lever i för att kunna tjäna dess syften var något Dewey (1995) 
skrev redan i början på 1900-talet. Dewey var en pragmatiker som såg pragmatiken 
som det enda sättet att välja ut och organisera kunskap där endast den kunskap som 
är till nytta är den som är sann och är av värde att väljas ut. På så sätt försöker han 
visa hur synen på kunskap påverkas av samspelet mellan barnets värld och 
läroplanen.   

De största skillnaderna mellan Lpo94 och Lgr11 är just de som handlar om kunskap 
menar John (2010). Han har tittat på hur regeringens syn på kunskap i grundskolan 
ser ut idag jämfört med förut. Systemskiftet i den svenska skolan som skedde under 
1990-talet, kom att förändra mycket i det svenska skolväsendet. En ändring som 
gjordes var förnyandet av styrningen gällande uppföljning och utvärdering där 
kvalitet spelar en viktig roll gällande mål-och resultatstyrningen. För att förstå den 
senaste skolreformen som kom år 2011 samt den nya läroplanen, Lgr11 behöver man 
gå tillbaka i tiden se vilka skolreformer som präglat Sverige det senaste århundradet 
menar John (2010). Frank Sundh (2014) skriver ”Hur läroplanerna har varit och är 
utformade tonar fram som en god avspegling av rådande konjunkturer inom 
skolpolitikens område”( s.693).  I och med detta menar han att hela syftet med skolan 
enligt Lgr11 i stort sett blivit att göra eleverna till nytta för samhället medan det i 
gamla läroplanen Lpo94 låg ett fokus på att göra eleverna mer mänskliga, dock menar 
han att det ena inte behöver utesluta det andra.   
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3   Metod 

Vi har gjort en kvalitativ studie, vilket enligt Stukát (2011)  innebär att gå in på djupet, 
att tolka och undersöka ett ämne vilket vi gjort angående samhällets, lärares och 
lärarutbildares syn på vad som är nödvändig kunskap idag. Då vi från början hade en 
klar bild över vad vi ville ta reda på använde vi oss av en enkätundersökning där vi 
ställde öppna frågor, vi gjorde även en öppen intervju med två lärarutbildare. 

3.1   Datainsamlingsmetoder 

Vår intervju har vi spelat in med en diktafon för att kunna gå tillbaka och lyssna om 
och för att vi då inte behövde anteckna vilket vi ansåg att det kunde bli ett hinder för 
att samtalet skulle flyta på. Ljudinspelningar är att föredra då det som sagts 
dokumenteras och sparas exakt så som det sas menar Descombre (2009). Bjørndahl 
(2012) menar att ljudinspelningar är att föredra då ögonblick som lätt kan glömmas 
bort och därmed inte återges alls felaktigt lättare kan bevaras i och med en 
ljudinspelning. En ljudinspelning kan man spola fram och tillbaka så mycket man vill 
och behöver. Genom att lyssna om, flera gånger på en och samma situation, blir det 
även möjligt för forskaren att hitta nya vinklar och nytt fokus i det som är sagt i 
ljudinspelningen. 

För att skapa oss en tydligare uppfattning av vår frågeställning har vi tittat på 
läroplanens ändringar, tidigare och aktuell forskning samt litteratur gällande dagens 
kunskapssyn.  

För detta ändamål använde vi oss av databasen DIVA. Vi har även gjort en enkät (se 
bilaga 1) med öppna frågor som rör pedagoger och lärares kunskapssyn där vi tar reda 
på om det finns något som saknas i dagens undervisning/utbildning enligt lärare i 
grundskolans tidigare år. I enkäterna ställer vi öppna frågor vilket Stukát (2011) anser 
skapa neutrala situationer. Dessa har vi lämnat ut på skolor i en större stad för att 
sedan samla in dem och sammanställa resultaten för att få en få en bild av hur olika 
lärare resonerar när det gäller dagens kunskapssyn i skolan bland de tidigare åren. 
Genom resultaten från enkäterna fick vi möjlighet att arbeta vidare kring synen på 
kunskap vilket återges i vår analys och resultatdel.  

3.2  Urval  

I vår studie har vi valt att genomföra en enkätundersökning. Totalt har 140 enkäter 
lämnats ut varav 30 enkäter besvarandes av verksamma lärare i grundskolans 
tidigare år. De som svarade på enkäten skulle vara utbildade och verksamma inom 
grundskolans tidigare år, medräknat förskoleklass, men inte förskolan. Vilka som 
svarade på vår enkät var lite svårt att styra över då vi lämnade enkäterna hos rektorn 
som i sin tur delade ut dem i lärarrummet där de som ville fick svara. Vi valde ut ett 
visst antal olika skolor där vi lämnade ut enkäterna personligen till varje rektor som i 
sin tur vidarebefordrade enkäterna på ett personalmöte eller dylikt. Valet av skolor 
gjordes med en tanke om att få variation av kultur, språk och årskurs. Vi valde att 
skicka ut betydligt fler enkäter än vi behövde få tillbaka, då vi räknade med att inte 
alla skulle besvaras. Det visade sig vara tur eftersom endast 30 kom tillbaka ifyllda, 
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färre än vi hoppats på men vi anser att det är tillräckligt för studiens reliabilitet med 
tanke på att de 30 enkäterna vi fick kom från ett antal olika skolor. 

Under vår lärarutbildning har vi kommit i kontakt med flera inspirerande lärare, två 
av dessa personer är Frank Sundh och Kamran Namdar. I den intervjun som fick 
inleda vårt examensarbete hade vi bett lärarutbildarna att i en ljudinspelning 
diskutera begreppet kunskapssyn och delge oss deras syn på detta. Att vi valde dessa 
två beror på att vi, under utbildningens gång, har inspirerats av hur de lyfter fram 
vikten av läraryrket som något större än att enbart förmedla fakta. 

3.3  Databearbetning och analysmetod  

Den diskussion vi fick i intervjun och de svar vi fått i enkätundersökningen har vi 
sammanställt och presenteras i resultatdelen. I analysen av både intervjun och 
enkäterna har vi utgått ifrån vårt teoretiska perspektiv. Där har vi sammanställt och 
diskuterat svaren för att skapa oss en uppfattning om vad de olika lärarna tycker och 
vilka tankar som är gemensamma för de flesta samt hur de skiljer sig.  

3.4  Reliabilitet och validitet  

I vår studie har vi tagit hänsyn till kravet om validitet genom att använda oss av 
tidigare forskning som bakgrund. Validitet innebär att kunna bedöma studiens 
giltighet vad gäller syfte och frågeställningar enligt Stukát (2011). 

Vidare förklarar Stukát (2011) att reliabilitet syftar till hur tillförlitlig studien är. 
Genom enkäterna har vi fått en vid och bred informationsbild av lärares syn på 
nödvändig kunskap idag. I denna studie har enkäterna och intervjun utgjort vårt 
mätinstrument. Noggrannheten i detta mätinstrument utgör reliabiliteten enligt 
Stukát (2011). I vår studie inkluderar det datainsamling, bearbetning och analys. 
Sammantaget anser vi reliabiliteten vara god.  

3.5   Etiska ställningstagande  

I enlighet med Vetenskapsrådet (2002)  har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska 
principer som uppges. De personer som vi spelat in har fått information om vad 
studien och samtalet syftar till och att deltagandet är frivillig som Stukát (2011) 
nämner gällande informationskravet. Han beskriver vidare samtyckeskravet om att 
de som deltar är medvetna om att de själva kan avbryta utan negativa påföljder. Vad 
gäller anonymitet så efterföljer vi konfidalitetskravet. Respondenterna i vår 
ljudinspelning informerades om att vi kan komma att hänvisa till deras namn i vår 
studie, anledningen till detta var samt att få en ökad tydlighet samt att uppgifterna 
inte är av känslig karaktär. Enkätundersökning var anonym och hänvisade inte till 
personuppgifter. Vi beskrev för både våra respondenter i vår ljudinspelning och för 
den person som vidarebefordrade enkäterna att materialet enbart kommer att 
användas i forskningsavsikt i enlighet med nyttjandekravet, Stukát (2011). 
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4    Data 

I vår enkätundersökning kunde vi se att majoriteten (22 av 30) av respondenterna var 
kvinnor från 35 år och uppåt. Samtliga lärare hade behörighet för att undervisa och 
de flesta jobbade inom årskurserna 1-6, fler än hälften hade varit verksamma inom 
skolan från 15 år ända upp till 44 år.  

Utöver baskunskaper så var kunskaper och färdigheter som global miljömedvetenhet, 
sociala färdigheter, omvärldskunskaper, emotionell kunskap, empati, kreativitet, etik, 
moral, självkänsla det som lärarna kände störst motivation till att ge sina elever. 
Majoriteten skriver att möjligheterna för att tillgodose eleverna dessa var goda, de 
hinder som nämns i detta arbete är känslan av att inte räcka till, nivåskillnader i 
klassen, tidsaspekten, okoncentration hos eleverna, bristande språkkunskaper i 
svenska, resurser, för stora barngrupper och dokumentation.  

På frågan om vilka inslag i undervisningen som ges för stort utrymme blev svaren 
väldigt spridda. Någon nämnde hur ”eget kunskapssökande” på lågstadiet ges alldeles 
för mycket utrymme då läraren anser att elever i denna ålder inte är mogna för det 
ännu. Det många var överens om var att mycket tid går åt till konflikthantering, 
normer, regler och uppfostran. Även dokumentation var något som ansågs ta mycket 
tid av undervisningen, att alla kunskaper ska mätas. I övrigt ansågs matematik och 
No vara ämnen som det satsas så pass mycket på att de stjäl tid från den övriga 
undervisningen. Lika så blev svaren spridda när det kom till de ämnen som lärarna 
tyckte gavs för lite utrymme i undervisningen. Vissa lärare ansåg att de estetiska 
ämnena bör få mer utrymme och tid och någon ansåg att slöjd var bortprioriterat. De 
flesta lärare var överens om att normer och etik i ämnet samhällskunskap var något 
som de alla önskade skulle prioriteras mer än vad det gör idag. Någon ansåg även att 
utomhuspedagogik, praktisk matematik och No bör ges mer tid och utrymme.  

Då vi frågade om lärarna gavs utrymme att arbeta med de fem kärnkompetenserna 
angav den övervägande majoriteten att ett sådant utrymme fanns då de flesta av 
lärarna redan arbetade med dessa kompetenser. Vi kunde även se att ansvar var den 
kärnkompetens som de flesta lärare ansåg vara viktigast och som ligger till grund för 
att de andra kompetenserna ska fungera. Samarbete och reflektion var de två 
kompetenser som efter ansvar ansågs som mest värdefulla att satsa på, dock höll 
många med om att alla kärnkompetenserna var viktiga. 

När vi ställde frågan om hur lärarna anser att man kan minska glappet mellan 
verkligheten och den aktivitet som bedrivs i skolan så att eleverna inte bara ”får leka 
liv” var det en del av lärarna som inte höll med om detta påstående. Många av lärarna 
kom dock överens om att studiebesök var ett sätt att få eleverna att känna sig 
delaktiga i det verkliga livet, vilket några angav att de hade som inslag i sin 
undervisning. Några studiebesök som lärarna tyckte ge eleverna förutsättningar att 
leva det verkliga livet var exempelvis att åka buss, handla, biblioteksbesök och tidig 
prao. Andra förslag lärarna kom med var att låta elever delta i projekt på 
arbetsplatser, vistas mycket utanför skolmiljön, övningar i samarbete, användning av 
modern teknik samt öva på vardagliga saker som knyter an till livet i hemmet. En 
lärare nämnde också elevinflytande och elevdemokrati som ett sätt att låta eleverna 
praktisera det verkliga livet i skolan.  
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På vår fråga om vilken kunskapssyn lärarna hade fick vi svar från fler att man 
värderar omvärldskunskaper och människosyn. En annan lärare saknade mer fasta 
strukturer och rutiner, denna upplevde sig pragmatisk vad gäller kunskapssyn men 
samtidigt konservativ kring metoder och krav. En stimulerande blandning av teori 
och praktik för bästa inlärning, att all kunskap är bra kunskap men att den är mycket 
komplex då den är relativ var också några av lärarna tankar. Flera menar också att det 
är viktigt med långsiktig syn på kunskap och att lösningen är att ta tillvara på gamla 
erfarenheter och lära av ny forskning. De flesta respondenter delade även Vygotkijs 
kunskapssyn. 

Den öppna intervjun med lärarutbildarna Frank Sundh och Kamran Namdar 
resulterade i utsagor om att kunskapssynen inte går att skilja från människosynen. 
Men kunskapssyn handlar även om existentiella frågor, frågor som ”vad är en bättre 
värld” måste problematiseras i skolan. Sundh och Namdar tar även upp hur 
marknaden styr över kunskapssynen idag, vad samhället behöver går före vad 
individen eller människor som individer behöver. Utbildning har blivit ett medel för 
konkurrens länder emellan, allt som inte är mätbart är inte lika värdefullt i samhället. 
Kamran Namdar menar att ett bra mått för läraren är att fråga sig, är det hållbart? 
Allt som är orättvist är ohållbart. 

Lärarutbildarna tar upp hur Olof Palme ville att skolan skulle vara en spjutspets för 
samhällets kunskap, inte bara återskapa samhället. Vidare säger Sundh och Namdar 
att aktiva världsmedborgare är att eftersträva, vilka ser världen som en helhet och 
som sitt ansvarsområde, vi måste tänka globalt, ha en holistisk syn i undervisningen 
menar de. Mänsklig kunskap är kopplad till etik och etik är kopplad till mänsklig 
kunskap. ”Det västerländska projektet” har blivit globaliserat där utbildning har blivit 
ett medel för konkurrens länder emellan. Allt det som inte är mätbart är inte lika 
värdefullt i samhället. De menar också att materialism går hand i hand med 
individualism, att du är mittpunkten och det viktiga är att du lyckas. De nämner en 
dominerande diskurs om hur elever ses som kunder och att leda skolan som man 
leder ett företag, effektiva skolan. Det de menar är att om man tar bort bildning från 
utbildning så finns bara ut kvar, det vill säga att kvantitet hamnar före kvalitet och det 
blir en löpande band-princip. Till detta kopplar de vikten av de fyra f:en (fakta, 
färdighet, förtrogenhet och förståelse) och hur fakta-f:et inte får finnas i sin enslighet 
utan för att få nytta av det behöver man foga samman det med något annat.  

Det är också viktigt att skapa ett intresse för demokrati, barnen i skolan ”leker liv” 
men det blir aldrig ”livet på riktigt”. De får fler och fler pusselbitar i skolan i form av 
olika kunskaper men utan att få ihop pusselbitarna så blir pusslet (världsbilden) skev 
och inte hel. Pusselbara blir användbara först när de passar ihop. De ställer sig också 
frågan vad utveckling är, om det handlar om att producera mera eller om det har en 
andlig dimension. Ett bra mått för läraren är att fråga sig, är det hållbart? Allt som är 
orättvist är ohållbart säger Kamran Namdar. Här delar han med sig av bilden om hur 
lärarens roll kan ses som en ”rysk docka” i tre lager. Den minsta dockan innefattar 
kunskapen i centrum där lärarens roll blir att förmedla kunskap. Den mellersta 
dockan handlar om hur läraren blir någon form av terapeut/mentor i skapandet av 
sociala varelser. Den största dockan innefattar hur läraren fungerar som 
världsskapare, lärarens roll blir att främja skapandet av en bättre värld. I samband 
med detta kommer frågor upp som, hur man kan veta om alla lärare har de 
förutsättningarna utifrån deras egen världsbild/världssyn? och om läraren i så fall 
kan göra mer skada än nytta genom sin människo- och världssyn? 
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5   Resultat  

5.1   Empiri 

I empiriavsnittet nedan presenterar vi svaren på forskningsfrågorna genom vårt 
teoretiska perspektiv med hjälp av enkäterna och lärarutbildarnas utsagor ur den 
öppna intervjun. Här presenteras de kategorier som analys av data genererat under 
rubriker med kategoriernas namn. Enkätundersökningen gav fyra kategorier, 
läroplanstroget, individutvecklande, socialt och globalt. Medan intervjuernas data 
bildade två, vad skolan bör sträva mot och vad skolan bör sträva från. Kategorierna 
illustreras med signifikanta utsagor 

5.1.1   Enkätundersökning 

Från enkätundersökningen har vi sorterat och valt att dela upp de svar vi fått i fyra 
kategorier, utifrån vårt teoretiska perspektiv. 

Kategori 1 – Läroplanstroget 

Vi fann enkätsvar med fokus på baskunskaper, läsa, skriva, räkna. Kunskaper om 
kultur, språk, samhällskunskap och ämneskunskap anses vara viktiga. De svar som 
föll under denna kategori var de där vi upplevde att svarande lärarna helst arbetade 
nära läroplanen och inte ägnade sig åt något som skulle kunna falla utanför ramarna 
för denna.  

Jag känner mig mest motiverad att ge eleverna det som  
 läroplanerna ger uttryck för och det som barnen har rätt till. 

Man skriver om att ge barnen det de har rätt till, att kunna matematiska enheter, 
första talad och skriven engelska och att få uttrycka sig i musik, bild och rörelse. Men 
också förmågan att argumentera skriftligt och muntligt. Eleverna bör få förståelse för 
historia och samhället och läraren har ett ansvar att förbereda eleverna för 
övergången till nästa årskurs/stadie.  

Kategori 2 – Individutvecklande 

De individutvecklande svaren handlar om att kunna stå och tala, sjunga, läsa inför 
grupp. Att ge eleverna en identitet, få ett eget driv och tycka att det är kul. Emotionell 
kunskap, skaparglädje, nyfikenhet, fantasi och kritiskt tänkande är några delar av 
undervisningen lärare gärna arbetar med. Dessa svar riktade sitt fokus på individens 
egen utveckling och hur eleverna kan stärkas i utvecklandet av ”jaget” för att sedan 
kunna fungera tillsammans med andra.  

Som pedagog ska du lära barnen att kritiskt tänka själva, ta eget ansvar i arbetet 
och för sina handlingar. 

Undervisningen ska bidra till självständiga individer med god självkänsla och en 
förståelse för samhället.  

Kategori 3 – Socialt  

Samarbeta och vara en bra kamrat är svar som hamnade under kategorin socialt. Där 
har vi även funnit sociala färdigheter som att lyssna på andra och våga säga sin 
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mening och hysa empati. Kärnan i denna kategori handlar om hur eleverna utvecklas 
för att kunna samarbeta i samhället mot en, för alla, god utveckling och framtid. 

Eleven behöver ha många olika verktyg för att kunna fungera väl ute i 
samhället. 

Flera av respondenterna var överens om att det var viktigt med en positiv 
människosyn. Man ansåg också att ämnet samhällskunskap gavs för litet utrymme i 
undervisningen trots att det blir allt viktigare att kunna fungera och verka som en god 
samhällsmedborgare i samhället. 

Kategori 4 – Globalt 

Under denna kategori hamnar omvärldskunskap och global miljömedvetenhet. Det 
som är större än individens eget närområde, det som påverkar andra både långt bort 
avståndsmässigt men också i tiden och hur denna kunskap erfars på bästa sätt. 

Idag finns stora möjligheter att ta in världen i våra klassrum genom att hämta fakta 
från internet. 

När vi frågade lärarna om kunskapssyn skrev några om elevernas rätt till kunskap och 
hur viktigt det är med omvärldskunskaper där skolan också utövar demokrati.  

5.1.2   Intervjuer 

Från intervjun har vi sorterat och valt att dela upp samtalet i två kategorier, 
utifrån vårt teoretiska perspektiv. 

Kategori 1 – Vad skolan bör sträva mot  

Att vara spjutspets för samhällets kunskap, inte bara återskapa samhället. Att vara 
aktiva världsmedborgare som ser världen som en helhet och som sitt ansvarsområde. 
Vi behöver tänka globalt och ha en holistisk syn i undervisningen. 

Frågor som ”Vad är en bättre värld” måste problematiseras i skolan. 
 -Kamran Namndar 

Det är också viktigt att skapa ett intresse för demokrati, barnen i skolan ”leker liv” men 
det blir aldrig ”livet på riktigt”. De får fler och fler pusselbitar i skolan i form av olika 
kunskaper men utan att få ihop pusselbitarna så blir pusslet (världsbilden) skevt och 
inte hel. Pusselbitarna blir användbara först när de passar ihop. Kärnan för denna 
kategori blir att se hur skolans kunskapssyn aldrig är ”färdig” och att diskussionen för 
hur skolan bör utvecklas aldrig får stanna av. Det finns idag, enligt lärarutbildarna, 
fortfarande mycket som saknas i upplägget av undervisningen och hur man tänker 
kring den.  

Kategori 2- Vad skolan bör sträva från 

Marknaden styr över kunskapssynen idag, vad samhället behöver går före vad 
individen behöver. De nämner en dominerande diskurs om hur elever ses som kunder 
och att leda skolan som man leder ett företag, den effektiva skolan. Det de menar är 
att om man tar bort bildning från utbildning så finns bara ut kvar, det vill säga att 
kvantitet hamnar före kvalitet och det blir en löpande band-princip. Här blir kärnan 
att skolan måste se till individens behov och anpassas till att inte enbart göra nytta för 
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samhället utan också för individen i samhället, vad är det som får människor att må 
bra?  

5.2   Tolkning 

Detta avsnitt struktureras utifrån våra båda forskningsfrågor. 

5.2.1   Kunskapssynens påverkan på undervisningen.  

Datan från enkäterna genererade i kategorierna läroplanstroget, 
individutvecklande, socialt och globalt. Dessa kategorier synliggör 
undervisningens olika skikt, från det som ligger närmast individen till det som 
blir det holistiska, globala. Detta visar skolornas syn på kunskap genom den 
undervisning som bedrivs. 

Samhället styr vad som är värdefullt och strävansmål och mål handlar om det 
som är mätbart i läroplanen. Hur läroplanerna är utformade avspeglar sig i 
rådande konjunkturer inom skolpolitiken skriver Sundh (2014). Han skriver 
också att syftet med skolan enligt Lgr11 har blivit att göra eleverna till nytta för 
samhället medan det i gamla läroplanen Lpo94 låg ett fokus på att göra eleverna 
mer mänskliga.  

Många lärare strävade efter en så läroplanstrogen undervisning som möjligt 
medan andra insåg att det fattades delar i styrdokumenten. Man ville ge elever 
goda kunskaper inom kärnämnena som matematiska begrepp och att kunna 
uttrycka sig väl i tal och skrift både i svenska och engelska. En förutsättning för 
att kunna ta del av samhället och som tillhör det mätbara.  

Sedan skrev de om individutvecklande kunskaper, att ge eleverna utrymme för 
att finna sin identitet, utveckla sin fantasi och nyfikenhet. Detta hamnar på ett 
djupare plan där skolan får så fröet som sedan utvecklas så länge vi lever, det 
hamnar långt utanför skolans ramar. Det är ändå viktigt att lärare och 
pedagoger ser till att det tar sin början där då detta bidrar till uppbyggnaden av 
barnens självkänsla.  
En annan viktig del som många lärare gärna arbetade med var utvecklandet av 
ett kritiskt tänkande. Sådan kunskap är avgörande för att kunna vara och ta del 
av det samhälle vi lever i idag, vi hamnar då inom vårt teoretiska perspektiv; att 
fostra samhällsmedborgare.  

Under kategorin socialt tog lärarna upp vikten av samarbete, att hysa empati 
och hur vikten av god människosyn. Frank Sundh och Kamran Namdar menar 
också att det inte går att skilja vår syn på människor från vår syn på kunskap, då 
det ena bidrar till det andra. De nämner också att vi måste tänka globalt och ha 
en holistisk syn på kunskap. 

5.2.2  Avsaknad i dagens undervisning  

Under den sista kategorin globalt, från enkätsvaren, fann vi att få lärare hade 
fokus på detta. Man ansåg att det var viktigt med global miljömedvetenhet och 
omvärldskunskaper men ingen kunde direkt påvisa hur de arbetade med detta. 
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Man ansåg också att ämnet samhällskunskap gavs för litet utrymme i 
undervisningen. 

Omvärldskunskap, normer och etik inom ämnet samhällskunskap var något 
som lärarna önskade skulle prioriteras mer än vad det gör idag. Vi tolkar det 
som att tillräckligt utrymme för detta inte finns i dagens undervisning.  

Frank Sundh och Kamran Namdar lyfter fram hur undervisningen påverkas när 
samhället får styra vad över kunskapssynen och hur det mätbara får stå för det 
värdefulla. De menar att summan blir kvantitet före kvalitet utan en holistisk 
syn på kunskap och undervisning. 

När vi tittat på hur Lgr11 uttrycker sig om detta fann vi att skolans värdegrund 
och uppdrag ger uttryck för vikten av ett internationellt perspektiv men under 
övergripande mål och riktlinjer för ’skolan och omvärlden’ verkar fokus ändå 
ligga på närsamhället.  

5.3   Resultatsammanfattning 

Vi har presenterat svaren på forskningsfrågorna utifrån vårt teoretiska 
perspektiv med hjälp av enkäterna och lärarutbildarnas utsagor ur den öppna 
intervjun. Från enkätundersökningen har vi sorterat och valt att dela upp de 
svar vi fått i fyra kategorier. Läroplanstroget, individutvecklande, socialt och 
globalt. Vi anser att dessa kategorier synliggör undervisningens olika skikt, från 
det som ligger närmast individen till det som blir det holistiska, globala. Detta 
visar skolornas syn på kunskap genom den undervisning som bedrivs. Från 
intervjun med lärarutbildarna valde vi att sortera empirin i två kategorier; Vad 
skolan bör sträva mot och vad skolan bör sträva ifrån. 
 
I tolkningen av vårt resultat besvarar vi våra två forskningsfrågor om 
’kunskapssynens påverkan på undervisningen’ och ’avsaknad i dagens 
undervisning’. Datan visade på att det mätbara blir det värdefulla i dagens 
undervisning och att önskvärd kunskap styrs av samhällets utveckling. 

Lärare strävar efter att bedriva läroplanstrogen undervisning medan flertalet av 
de svarande konstaterade att det fattades inslag i styrdokumenten. I skolan bör 
eleverna få utrymme att bl.a. utveckla sin identitet och få träna upp ett kritiskt 
tänkande. Detta krävs för att kunna ta en aktiv del i samhället och det hamnar 
inom vårt teoretiska perspektiv; att fostra samhällsmedborgare. 

Begrepp som människosyn och holistisk syn på kunskap hamnade under 
’kunskapssynens påverkan på undervisningen’. Frank Sundh och Kamran 
Namdar menar att det inte går att skilja vår syn på människor från vår syn på 
kunskap, då det ena bidrar till det andra. Global miljömedvetenhet och ett 
globalt tänk bidrar till holistiskt lärande. Dock saknades fokus på global 
undervisning trots att lärarna från enkäterna uttryckte hur viktigt detta var, 
även samhällskunskap gavs för litet utrymme i undervisningen enligt enkätsvar. 
Även Lgr11 visade på svagt globalt tänk. Undervisningen påverkas när samhället 
får styra vad över kunskapssynen och det mätbara får stå för det värdefulla. 
Summan blir kvantitet före kvalitet utan en holistisk syn på kunskap och 
undervisning.   
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6   Diskussion 

6.1   Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden vi använt oss av i vår studie ligger till grund för resultatet av 
vår studie där vi använde oss av en öppen enkätundersökning och även gjorde en 
öppen intervju med två lärarutbildare. Vårt tillvägagångsätt ser vi nu i efterhand haft 
både sina för- och nackdelar. Vi valde att ställa öppna frågor i intervjun för att vi ville 
få ut så mycket information som möjligt. I enkätundersökningen märkte vi att våra 
öppna frågor vi ställde ibland kanske blev för övermäktiga för vissa lärare vilket 
resulterade i att dem svarade väldigt fåordigt. Valet att göra enkäter med så pass 
öppna frågor ser vi i efterhand kunnat göras likväl i en öppen intervju då det 
förmodligen hade sparat oss en hel del tid och arbete. Av de 140 enkäter vi lämnat ut 
har vi endast fått tillbaka 30 stycken ifyllda. Vi tror dock att vi tjänade på att åka ut 
med enkäterna personligen, samt att samla in dem, i jämförelse med om vi skickat ut 
dem via mail, då vi tror att vi inte fått lika många ifyllda. Hela vår arbetsprocess 
inleddes med intervjun vi gjorde med lärarutbildarna Kamran Namdar och Frank 
Sundh som mer kan liknas vid ett samtal. Innan intervjun hade vi mailat 
lärarutbildarna vårt PM för studien vilket gjorde att de hade kunna förbereda sig inför 
vårt samtal och även förberett sig med att ta med relevant litteratur som de själva 
skrivit, vilket gav oss inspiration, insikt och motivation för ämnet som i sin tur styrde 
in vår studie i en viss riktning. Vi är förstås medvetna om att två lärarutbildare inte 
kan representera en generaliserad kunskapssyn.  

6.2  Resultatdiskussion 

En grundläggande frågeställning genom hela studien är hur lärare bör förhålla sig till 
värdering av olika kunskaper. Kunskap om världen anses vara en förutsättning för att 
människor ska kunna fatta rätt beslut men Paulina de los Reyes (2007) ställer sig 
kritisk till att få idag ifrågasätter om den förmedlade kunskapen idag kan möta dessa 
utmaningar. Fejes (2011) skriver att individen bör betraktas som ständigt lärande av 
omgivningen vilket vi även i vår enkätundersökning fann att lärare höll med om. 
Däremot var det inte många som kunde säga hur de arbetar med detta. Någon sa att 
man bör och kan ta in världen i klassrummet genom att hämta fakta från internet.  

Fejes (2011) lyfter fram att detta lärande inte är situationsbundet utan sker utanför 
ramarna för skola, utbildning och arbete, bara individen är mottaglig för en ständigt 
föränderlig framtid. I de enkätsvar vi fått från grundskolor i Västerås skriver flera 
lärare om en kunskapssyn nära detta resonemang, att lära för livet. Under frågan om 
hur man minskar glappet mellan skolan och det ”verkliga livet” menade flera lärare 
att studiebesök som ger eleverna förutsättningar att leva det verkliga livet exempelvis 
var att åka buss, handla, biblioteksbesök och tidig prao. Andra förslag lärarna kom 
med var att låta elever delta i projekt på arbetsplatser, vistas mycket utanför 
skolmiljön, övningar i samarbete, användning av modern teknik samt öva på 
vardagliga saker som knyter an till livet i hemmet.  

Pramling (2000) menar att nationella och internationella trender måste vara 
utgångspunkten för pedagogernas visioner för framtiden där kunskapens värde 
främst baseras på hur den används. I vårt resultat kom vi fram till att det blir omöjligt 
att veta vilken kunskap vi kommer att behöva i framtiden då samhället ständigt 
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förändras i en rasande takt. Det innebär att kunskaper om hur vi tillägnar oss 
kunskaper blir det väsentliga gällande kunskapssyn. 

Pramling (2000) tar upp hur samarbete är en förutsättning för mänsklighetens 
överlevnad och samhällets utveckling och i vår enkätundersökning kunde vi se att 
samarbete var en av de kärnkompetenser som värderades högst i undervisningen. 
Pramling lyfter även fram att regeringen i sin utvecklingsplan (1996/1997) varnar för 
att ett alltför långtgående individuellt arbete bidrar till brist på förståelse för andras 
perspektiv. En av respondenterna i enkäten ansåg att individualisering tog för stor 
plats även i dagens undervisning och att det istället borde ligga mer fokus på gruppen 
och ett ”vi”.  Utifrån resultatet av vår studie kan vi dock se att individutveckling så 
som emotionell kunskap, skaparglädje, nyfikenhet, fantasi och kritiskt tänkande är 
några delar av undervisningen lärare gärna arbetar med. Undervisningen ska bidra 
till självständiga individer med god självkänsla och en förståelse för samhället. 

Något som vi misstänkte i början av vårt arbete var att skolans uppdrag är att fostra 
och förbereda människor till att bli framtida samhällsmedborgare samt att säkerställa 
att de behärskar relevanta förmågor och förhållningssätt. Därför valde vi 
medborgarfostran som vårt teoretiska perspektiv. Under arbetets gång fick vi det 
bekräftat från olika håll, bland annat i den litteratur vi läst men även i samtalet med 
de två lärarutbildarna. Kraven på människors kompetenser höjs i takt med att 
arbetslivet blir mer komplext och kunskapsberoende. Men det är inte bara arbetslivet 
som förändras, därför menar Åmossa (2007) att det är fel att styra utbildningen och 
skolan enbart efter arbetslivet då hela samhället blir alltmer komplicerat och 
innefattar komplexa samhällsfrågor så som miljö, sociala orättvisor, ekonomi och 
internationella förhållanden men även dagliga beslut rörande familjeekonomi och 
barnuppfostran. Samhället ställer högre krav på individens medvetenhet om detta 
och som medborgare förväntas man kunna göra väl avvägda val, inte bara för sin egen 
skull utan även för kommande generationer. Här blir Kamran Namdars bild av den 
”ryska dockan” i tre lager, ett förtydligande av detta. Den minsta dockan innefattar 
kunskapen i centrum där lärarens roll blir att förmedla kunskap. Den mellersta 
dockan handlar om hur läraren blir någon form av terapeut/mentor i skapandet av 
sociala varelser. Den största dockan innefattar hur läraren fungerar som 
världsskapare, lärarens roll blir att främja skapandet av en bättre värld. Sundh och 
Namdar tar även upp hur marknaden styr dagens undervisning, vad samhället 
behöver går före vad individen eller människor som individer behöver. Om detta 
skriver Åmossa (2007) att vad som bedöms som kunskap är det arbetsmarknaden och 
samhället efterfrågar, betyg och omdömen från genomgången utbildning blir då 
kvittot på att kunskapen erfarits. Enligt Reyes (2007) är skolans uppdrag, att 
förmedla kunskap, en investering i Sveriges framtid för att göra det 
konkurrenskraftigt gentemot andra länder. Här ser vi hur det vi talade om med 
Sundh och Namdar gällande Lpo94 och lgr11 synliggörs. I den gamla läroplanen 
Lpo94 låg ett fokus på att göra eleverna mer mänskliga medan Lgr11 har fokus på att 
göra eleverna till nytta för samhället. Utifrån vårt resultat ser vi att utbildning gått 
mot att bli ett medel för konkurrens länder emellan och att undervisningen påverkas 
när samhället får styra över kunskapssynen och det mätbara får stå för det värdefulla. 
Summan blir kvantitet före kvalitet utan en holistisk syn på kunskap och 
undervisning.  Detta är något som ses som ett störande moment enligt svaret från 
enkäterna, då för mycket fokus läggs på det som är mätbart enligt respondenterna. 
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Utbildning har blivit ett medel för konkurrens länder emellan, allt som inte är 
mätbart är inte lika värdefullt i samhället. Kamran Namdar menar att ett bra mått för 
läraren är att fråga sig, är det hållbart? Allt som är orättvist är ohållbart.  

6.3  Slutsatser 

Då samhället förändras i en rasande takt blir det omöjligt att veta vilken kunskap vi 
kommer att behöva i framtiden. Detta innebär att de kunskaper vi kommer att behöva 
är kunskaper om hur vi tillägnar oss kunskaper och även kunskaper för att förmedla 
dessa i ett globaliserat samhälle. Egenskaper som kärnkompetenser ser vi kan komma 
att väga tyngre än faktakunskaper i framtiden då vi ser en efterfrågan från lärare 
gällande bland annat kompetenser inom etik, moral, världsuppfattning och 
människosyn. Det vi kommit fram till är att faktakunskaper inte kommer väga tyngst 
utan förmågor, kompetenser och egenskaper. Lärarna säger att deras uppdrag inte är 
att fostra och de efterfrågar ett delat ansvar med föräldrar och samarbete med det 
övriga samhället. Med de svaren och resultaten vi kommit fram till i vårt arbete, 
hoppas vi att framtidens skola inte kommer ägna sig åt utantillkunskaper med fokus 
på faktainlärning utan snarare på metoder och tillvägagångssätt för att eleverna ska 
tillägna sig kunskaper. Det vi har kommit fram till i vår studie utifrån vårt syfte och 
våra frågeställningar är att läroplanerna uttrycker en eftersträvan på vilken kunskap 
samhället behöver, lärarutbildningen å andra sidan visar en annan syn medan den 
faktiska undervisningen som bedrivs ute i skolorna inte riktigt lyckas samspela med 
någon av dessa. När samhället får styra över kunskapssynen påverkas undervisningen 
och det mätbara får stå för det värdefulla. Utan en holistisk syn på kunskap och 
undervisning blir summan kvantitet före kvalitet.   

6.4  Nya forskningsfrågor 

Redan i början av 1900-talet skrev Dewey (1995) att skolan behövde tas närmare det 
faktiska samhälle vi lever i för att kunna tjäna dess syften. Under den öppna intervjun 
med lärarutbildare så nämnde de hur Olof Palme (som var verksam mellan 1969-
1986) ville att skolan skulle vara spjutspets för samhällets kunskap och inte bara 
återskapa det. Nu år 2014 sitter vi och skriver ett examensarbete som är inne på 
samma spår. Så för vidare forskning kan man fråga hur det kommer sig att detta 
faktum hur skolan inte klarar av att helt fylla sitt syfte, som Dewey belyste som ett 
problem redan för ca 100 år sedan, fortfarande består?  

En annan fråga som dykt upp under arbetets gång och som man skulle kunna 
fördjupa sig kommer sig från Sundhs (2014) resonemang kring skillnaderna mellan 
Lpo94 och Lgr11. Han menar att syftet med skolan i Lgr11 i stort sett blivit att göra 
eleverna till nytta för samhället medan det i gamla läroplanen Lpo94 låg ett fokus på 
att göra eleverna mer mänskliga. Frågan vi anser att man skulle kunna fördjupa sig i 
är varför utvecklingen av läroplanerna har gått åt detta håll? 

6.5  Pedagogisk relevans 

Med denna studie ville vi visa på det rådande problem som finns i dagens 
undervisning där lärare, på grund av olika faktorer, känner att de inte räcker till för 
att ge sina elever de kunskaper de behöver inför framtiden. Motivationen till denna 
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studie grundade sig i att vi ville påvisa att kunskapssynen påverkar den 
undervisningen lärare bedriver. Studiens syfte var att undersöka vad som anses vara 
nödvändig kunskap idag utifrån uppdraget i läroplanen, lärarutbildare och 
lärarutsagor. Resultatet av vår studie visar på de problem som verksamma lärare och 
lärarutbildare stöter på i sitt arbete med detta. Genom att lyfta dessa problem i vår 
studie anser vi att vi även visat på hur man kan arbeta för att motverka dessa.  
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Bilagor 

1.   Enkätundersökning 
 

Enkätundersökning bland Västerås grundskolor. 

 

Hej vi är två tjejer som just nu skriver på vårt avslutande examensarbete på 
lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. I detta arbete skulle vi behöva lite 
hjälp av er… 

Vårt arbete handlar om dagens kunskapssyn, hur samhället och de som jobbar 
inom skolan ser på kunskap idag. Vad är värdefullt att ha med i dagens 
undervisning? Det vi undrar är om tiden vi har tillsammans med eleverna 
används på det sätt som bäst förbereder dem för det liv som väntar där ute i 
”det verkliga livet”. Eller om skolan, så som den ser ut idag, har svårigheter med 
att bemöta detta? Läroplanen är idag väldigt inriktad på alla dessa mål som 
varje elev ska uppnå efter fullgjord grundskoleutbildning, men vi undrar också 
om den är för fokuserad på enbart det som är mätbart och som är slagkraftigt i 
dagens globaliserade värld där kunskaper och prestationer jämförs länder 
emellan? Finns det något behov eller några kunskaper som kommer ”i kläm”, 
glöms bort eller kanske rent av bortprioriteras? Vi vet att dessa är djupa frågor 
och att alla dessa kanske inte ens har ett klart svar men vi är väldigt intresserade 
av att veta hur ni ser på dessa frågor och hoppas därför att så många som 
möjligt hjälper oss att svara på dessa frågor. 

 

Markera det svar som stämmer in med ett X där det finns en ruta annars 
besvaras frågorna på angivna rader. 

 

1.   Jag är… 

 

Kvinna 

 

Man                        

 

 

2.   Jag jobbar…           

 

I förskoleklass       
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På lågstadiet          

 

På mellanstadiet   

 

På högstadiet         

 

Annat     

 

                  

3.   Ålder 

 

20-35    

 

35-50    

 

50-65    

 

 

4.   Jag har varit verksam inom skolan i… 

 

0-5        

 

5-10      

 

10-15    

 

15-20    
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Mer än 20 år, i så fall hur många år?  ………….. 

 

 

5.   Vilken utbildning har du, och när avslutade du dem? 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6.   Om du är inriktad på något särskilt ämne, vilket är då din ämnesinriktning? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7.   Vilken är den kunskap du känner dig mest motiverad att ge dina elever? 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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8.   Hur tycker du att dina möjligheter att ge eleverna detta, förverkligas i den 
undervisningen som du bedriver?  

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

9.   Vilka inslag i dagens undervisning eller de befintliga läroplanerna anser du 
ges ”för stort” utrymme? 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

10.  Vilka inslag i dagens undervisning eller de befintliga läroplanerna anser du 
inte ges ”tillräckligt stort” utrymme? 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

11.  Man talar idag om 5 olika kärnkompetenser: Ansvar, Kommunikation, 
Kreativitet, Reflektion och Samarbete. Anser du att ni på er arbetsplats ges 
utrymme att arbeta med dessa kompetenser? Är någon kompetens viktigare 
än någon annan, motivera ditt svar? 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12.  Som det ser ut idag så är skolan ofta enbart ”förberedande” för det liv som 
väntar efter utbildningen. Men hur ska man minska glappet mellan 
verkligheten och den aktivitet som bedrivs i skolan så att eleverna inte bara 
”leker” liv utan faktiskt känner att de är får vara en del av det under 
skoltiden? 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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13.  Hur skulle du beskriva din egen kunskapssyn? 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Det varmaste tack för dina svar och att du hjälpt oss i vårt arbete 

Jenny & Yasmine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


