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FÖRORD 
 
 

”Kunskaper är som ett isberg – endast en del är synligt” 
                                                                                                    Skolverket 2002 s 30 

 
Arbetet med den här uppsatsen har varit en lärorik process för oss. Vi har träffat så många 
kloka ungdomar med så många kloka tankar. Ett varmt tack riktar vi till dessa kloka och 
kunniga människor som ville vara med och svara på våra frågor. Vi vill också tacka våra nära 
och kära som orkat med oss när vi under stundom varit lätt sinnesförvirrade och onåbara. 
Sist men allra mest vill vi tacka vår handledare, Dennis Groth. För att du orkade med våra 
frågor, gav oss stöd och hjälp när vi var vilsekomna och inte hade förmågan att gå vidare.  
Vi lyckades i alla fall till sist! 
 
Luleå 2008  
 
Helena Zetterström Daniel Sandberg 
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ABSTRAKT 
 
 
Vi har upptäckt att det finns otroligt många olika studier om vad kunskap är men vad vi har 
erfarit är det få studier som belyser vad eleverna anser att kunskap är. Vårat syfte med denna 
studie är att beskriva och skapa en förståelse för hur elever i grundskolans år nio uppfattar 
begreppet kunskap och den kunskap som skolan förmedlar. I bakgrunden belyser vi olika 
kunskapssyner och genom att intervjua ett antal olika elever så har vi fått ta del av deras syn 
på kunskap. Resultatet av vår undersökning visade att eleverna var överens om att alla 
människor är kunniga men på olika sätt och att allt man egentligen vet är någon slags 
kunskap. Eleverna ansåg även att det finns olika sorters kunskap, praktisk och teoretisk. Här 
skiljde sig resultatet dock lite eftersom vissa ansåg att den praktiska kunskapen var viktigare 
medan någon ansåg att den teoretiska var viktigare. Det vi också kunde konstatera var att alla 
de intervjuade eleverna tyckte att den kunskap som skolan förmedlade var kunskap som de på 
ett eller annat sätt kunde ha nytta av hela livet.  
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INLEDNING 
 

 
Med denna studie vill vi försöka tillägna oss mer kunskap om hur elever i grundskolan 
uppfattar begreppet kunskap. Vi vill också försöka ta reda på om de anser att den kunskap 
som skolan förmedlar är kunskap som de tycker är viktig. Genom att försöka ta reda på detta 
kan vi planera vår undervisning så att skoltiden blir meningsfull för eleverna och ger dem en 
kunskap som de kan ha användning av hela livet. 
 
Vår uppfattning är att barn som börjar skolan idag kan mycket mer än vad barnen som kom 
till skolan på exempelvis 1950- och 60-talet. Många av barnen i årskurs ett kan redan både 
läsa, skriva och till och med förstå en del engelska ord. Det tror vi beror på att flertalet barn 
oftare befinner sig på institution såsom daghem, fritidshem och skola i betydligt yngre ålder 
än vad barn från tidigare generationer gjorde. Vi tror därför att de stimuleras till att lära sig 
både tidigare och mer. På fritiden har de också ett stort utbud av information, det vill säga 
kunskap, från datorer, massmedia och tidningar.  
 
Vi tror att det uppdrag som skolan har är på väg mot en förändring. Förr var det läraren som 
satt inne med all kunskap och skulle förmedla den till eleverna. Nu för tiden, i vårt 
informationssamhälle finns all kunskap väldigt lättillgänglig för alla. Vi tror att lärarens roll 
kommer att förändras från att ha varit den som ger kunskap till den som ger eleverna verktyg 
till att hitta rätt i informationsutbudet, det vill säga kunskapen. Men vad anser eleverna själva 
att kunskap är och tycker de att skolan och lärarna förmedlar en kunskap som dem kommer att 
ha nytta av när de blir vuxna och tycker de att skolan ger dem en livslång kunskap? 
 
 
 
 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och skapa en förståelse för hur elever i grundskolans 
år nio uppfattar begreppet kunskap och den kunskap som skolan förmedlar. 
 
Våra frågeställningar: 
 

 Vilka uppfattningar har eleverna om begreppet kunskap? 
 

 Hur uppfattar elever i år nio den kunskap de får i skolan? 
 

 Anser eleverna att de kan ha nytta av den kunskap de får i skolan? 
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BAKGRUND 
 
 
Skolan och kunskapen 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet anses det 
att ”kunskap är ett sätt att göra världen begriplig och meningsfull” (Utbildningsdepartementet 
1998, s 47). Där betraktas kunskap som ett samspel mellan den förkunskap eleven har om ett 
ämne, vilken kunskap som vill uppnås, de problem som upplevs och de erfarenheter man gör. 
Kunskap ska således vara ett sätt att bearbeta och hantera världen (Ibid.). 
 
Kunskap handlar i det här fallet om att studera något för att lära sig något nytt. Men det 
handlar också om att elevens förkunskaper ska beaktas och att hänsyn tas till de olika 
sociokulturella förutsättningar som finns i en skola. Enligt Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet ska skolans verksamhet ”utgå från barnens 
erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper” 
(Utbildningsdepartementet 1998, s 36-37). Det krävs också att den enskilda skolan har en 
gemensam syn på vad som är viktig kunskap och vad som är relevant kunskap idag och i 
framtiden. Lärarna ska också vara medvetna om hur kunskapsutveckling sker. Eleverna ska 
ges möjlighet att tillämpa och reflektera över sina kunskaper (Ibid.).  Målet för 
undervisningen i skolan ska vara att ge varje elev meningsfull kunskap som de kan ha nytta av 
hela livet. 
 
För att ge en bild över skolans syn på kunskap och den uppgift skolan har, har vi valt att 
analysera skolverkets särtryck Bildning och kunskap (Skolverket 2002). Bakgrunden till 
denna text var att skolverket fick i uppdrag av regeringen att ge ut bakgrunds och motivtexter 
till läroplanerna, därmed publicerades särtrycket. Orsaken till detta var att riksdag och 
regering beslutat om nya läroplaner för både den obligatoriska skolan och den frivilliga 
skolan. Dessa nya läroplaner har en annan form och struktur och delvis ett annat innehåll än 
tidigare läroplaner. De är utformade för att svara mot ett nytt ansvars- och styrsystem för 
skolan och de bygger på den uppfattning om kunskap och lärande som tas upp i 
läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning, under avsnittet bakgrund och motiv 
(Skolverket 2002). 
 
Texten uttrycker en strävan efter att olika kunskapssyner ska samarbeta och existera 
samtidigt, inte konkurrera med varandra. Det visas även tydligt att praktisk kunskap anses lika 
viktigt som teoretisk och dessutom att dessa ska inom ämnena flätas ihop, tydliga exempel på 
detta är bland annat: 
 

”Praktisk kunskap är inte tillämpad teori - det är en kunskap med egenvärde. Utan 
färdigheter och förtrogenhet kan vi inte behärska en praktisk verksamhet. Vid 
förändring av praktisk verksamhet krävs emellertid ofta teoretiska kunskaper. 
Dessa kan dock inte ersätta de praktiska kunskaperna utan måste knytas till dem” 
(Skolverket 2002, s 34). 
 

Det ska alltså råda en balans mellan de praktiska och teoretiska kunskapsformerna. Genom att 
eleverna får reflektera över de praktiska ämnena och får praktisk erfarenhet av de teoretiska 
kan de utveckla en förmåga till tänkande och reflexion och en första grund kan läggas till ett 
vetenskapligt förhållningssätt. ”I det kunskapande arbetet skall också kreativa, estetiska och 
etiska dimensioner beaktas” (Skolverket 2002, s 43). Det är viktigt att olika kunskapsformer 
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ges utrymme i samtliga ämnen. ”Det betyder att också de praktiska sidorna av de så kallade 
teoretiska ämnena måste uppmärksammas liksom de så kallade praktiska ämnenas teoretiska 
aspekter” (Ibid. s 45). 

 
Författarna menar också att det finns så många olika slags former av kunnande och att dessa 
är så pass olika att det är orimligt att på ett generellt sätt kunna definiera kunskap. Man väljer 
ändå att lyfta fram fyra olika kunskapsformer vilka är fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Dessa utgör givetvis inte alla dimensioner inom kunskapen men syftet är att visa 
på mångfalden när det gäller hur kunskap kommer i uttryck men även att motverka ensidig 
betoning av någon kunskapsform genom denna utvidgning. 
 

”Kunskapens former och vad som räknas som kunskap varierar mellan olika 
områden och över tid. Det som räknas som kunskap idag är inte detsamma som vad 
som var kunskap igår eller som kommer att vara kunskap i framtiden – och det som 
är kunskap på ett ställe är inte självklart kunskap på andra ställen.” (Skolverket 
2002, s 30) 
 

Det finns många olika aspekter på kunskap, i texten lyfts tre stycken fram. Den första är 
kunskapens konstruktiva aspekt vilken innebär att kunskap inte är en avbildning av världen 
utan ett sätt att göra världen begriplig. Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man 
vill uppnå, den kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna 
samt de erfarenheter man gör. Den andra aspekten är den kontextuella kunskapsaspekten som 
innebär att kunskap är beroende av sitt sammanhang, vilket utgör den grund mot vilken 
kunskapen blir begriplig. Den tredje och sista aspekten är den funktionella vilken innebär att 
kunskap är ett redskap. 
 
Man menar att kunskaper utvecklas i anslutning till speciella frågor och i speciella 
sammanhang men även i ett växelspel mellan det man vill uppnå, kunskapen man redan har, 
problem man upplever men även de erfarenheter man gör. Kunskaperna är till för att lösa 
både praktiska och teoretiska problem. Man kan säga att kunskap är som ett redskap, som en 
utvidgning av självet. Vår kontaktyta med världen vidgas genom våra kunskaper och vi får en 
större och bredare förståelsehorisont. Man menar även att kunskap är tvåeggad, det vill säga 
att den är både ett uttryck för att begripa, den subjektiva sidan, men samtidigt handlar det 
också om något som ska begripas, den objektiva sidan. Man menar även att en stor del av 
kunskapen inte är formulerad utan är tyst och finns som underförstådd bakgrundskunskap som 
till en stor del är sinnlig.     
 

”Kunskaper är som isberg – endast en del är synligt” 
 (Skolverket 2002, s 30) 

 
De teoretiska kunskaperna ska inte ses som någon avbildning av världen utan en mänsklig 
konstruktion för att världen ska bli hanterbar och begriplig. Med andra ord är kunskap varken 
sann eller osann utan det är något som kan argumenteras för och prövas.  
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Skolans uppgift 
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet 1998) står det att skolans uppgift är att främja lärande där 
individen stimuleras att inhämta kunskaper. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 
varandra. 
 
Skolan ska alltså inte förmedla kunskap utan skapa betingelser för elevens egen 
kunskapsutveckling. Skolan ska därför inte lära ut kunskap som några färdiga svar utan de bör 
ha ett historiskt sammanhang som något som uppstått i speciella sammanhang under speciella 
omständigheter på speciella sätt. 
 
I texten Bildning och kunskap (2002) menar man även att för att lära sig måste man interagera 
med sin omgivning, det går inte att bara ”ta in”. Lärandets möjlighet bestäms av vilken 
erfarenhet individen har och då i sin tur vilken förståelse som är möjlig. Man menar även att 
kunskapsutvecklingen påverkas av vilka sociala och språkliga sammanhang som skolan utgör 
och de erfarenheter som eleven kan skaffa sig där. I läroplanerna anges att ”skolan skall vidga 
och fördjupa de kunskaper eleverna kommer med till skolan” och att ”undervisningen skall 
anknyta till de erfarenheter eleverna har fått utanför skolan”. 
 
Författarna poängterar även vikten av att det inte endast är kunskapen som är de viktiga utan 
processen är också otroligt viktig. Man menar att de teoretiska ämnena setts i huvudsak 
bestämda av de kunskaper de ska ge eleverna medan processen har blivit bortglömd. Därför 
blir de praktiska erfarenheterna viktiga för kunskapsutvecklingen. Man lär sig inte bara det 
som är i fokus, det medvetna, genom praktiska erfarenheter utan även den tysta bakgrunden. 
Det är denna bakgrundskunskap som ligger till grund när vi ska försöka förstå världen. 
 
Som vi tidigare nämnt så har kunskapen och synen på kunskapen förändrats över tiden. 
Samhället har genomgått förändringar. Det har gått från jordbrukssamhälle till 
industrisamhälle, för att numera vara ett teknologiskt samhälle. De tekniska förändringarna 
har inneburit allt högre krav på förändringar i vad som är att betrakta som kunskap. Det har 
också skapats nya förutsättningar för inlärning; skolan (Säljö 1989). 
 
Skolan är en separat samhällelig inrättning som är avskild från vardagens sammanhang och 
handling. Eleven lär om omvärlden men möter den indirekt genom böcker och lärare. 
Inlärningen har dekontextualiserats vilket innebär att den har lösts från ett direkt samband 
med vardagliga situationer där olika färdigheter ingår naturligt. Skolan har skiljts från andra 
verksamheter i samhället och inlärningen har institutionaliserats (Säljö 1989). 
 
Säljö (1989) menar att den institutionaliserade inlärningen medfört att det har uppkommit nya 
och speciella sätt att förhålla sig till kunskapen och omvärlden. På grund av att skolan delvis 
är avskild från samhället i övrigt så har det skapats ett speciellt förhållningssätt på dem som 
ska lära sig. Eleverna lär sig vad som förväntas av dem och vilka krav som skolan ställer på 
dem. De lär sig också att hantera dessa krav. Enligt Säljö har skolan kraft att forma eleverna 
och deras uppfattning av företeelsen kunskap präglas av den institutionella inlärningen.  
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NÅGRA KUNSKAPSTEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

 
I nationalencyklopedins ordbok definieras ordet kunskap ”Välbestämd föreställning om (visst) 
förhållande eller sakläge som ngn har lagrad i minnet etc., ofta som resultat av studier e.d.” 
(Nationalencyklopedin 1993). Begreppet kunskap har följt mänskligheten genom historien 
och genom att kunskapen och kunnandet har utvecklats över tid har människan kunnat 
utveckla olika strategier för sin överlevnad.   ”Kunskap kännetecknar människans strävan att 
överleva och skaffa sig ett bättre liv, både individuellt och kollektivt” (Gustavsson 2002, s 
13). 
 
Själva ordet kunskap grundar sig i det antika Grekland och Gustavsson (2002) beskriver 
Platons syn på kunskap; Platon definierade ordet redan 400 f. Kr: ”kunskap är något som 
utgår från vad vi tror eller håller för sant” men för att tro ska kunna bli till kunskap måste vi 
kunna bevisa att det vi tror är sant (Gustavsson 2002, s 50). Det kan i dagens moderna, 
datoriserade samhälle tyckas vara en gammal och förlegad definition men de som arbetar med 
att analysera kunskap inom området kunskapsteori gör ingen skillnad mellan nutid och 
historia. Platons teori är lika aktuell för filosofer, vetenskapsmän och författare än idag. Att 
kunskapen förändras och att ny kunskap tillkommer vet vi, men kunskapstraditionen 
härstammar från en punkt och har förändrats och utvecklats för att passa vår tids förhållanden 
(Ibid.).  
 
Kunskap kan också ha olika betydelser beroende på i vilket sammanhang det används. I 
yrkessammanhang kan kunskap vara att behärska en viss maskin. I sportsammanhang kan det 
vara att ha makt över till exempel en fotboll. I skolans värld är kunskap ett av de väsentligaste 
orden av alla och att erövra kunskap är elevernas viktigaste uppgift. Lärarens viktigaste 
uppgift är således att förmedla denna kunskap på ett intressant och för eleven meningsfullt 
sätt.  
 
Kunskapsteorin även kallat epistemologi bearbetar frågor såsom; vad är kunskap och hur 
tillgodogör vi oss den kunskapen. Teorin berör vad vi menar när vi vet något och hur vi kan 
säga att något är sant eller falskt; Jag ska alltså veta och inte bara tro att något är sant eller 
falskt.  
 
I utbildningssammanhang forskas det och har forskats mycket på kunskapsbegreppet och hur 
barn/elever tillägnar sig kunskap. Mikhail Bakhtin har forskat om dialogen och monologens 
betydelse för inlärning. I den monologiskt organiserade undervisningen anses kunskap som 
något givet. Lärare och lärobok är auktoriteter som styr och elevens åsikter och tankar är av 
underordnad betydelse. I den dialogiskt organiserade undervisningen är kunskap något som 
skapas genom interaktion. Diskussionen i klassrummet, lärare/elev är viktig och elevens 
erfarenhet och tolkning beaktas (Dysthe 2003).   
 
John Dewey hade ett stort intresse för frågan om vad kunskap är. Dewey menade att kunskap 
inte är något som är för alltid givet eller absolut, utan det är något som är högst relativt. 
Kunskapens värde bestäms utifrån nyttan utav den. Man kan säga att Dewey har en högst 
funktionell och pragmatisk kunskapssyn. Han menade att kunskapen måste komma till 
användning för att bli meningsfull för den som lär sig, och här i ligger hans slagord ”learning 
by doing” (Maltén 1981). 
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”Utan praktik blir teorin obegriplig, utan teori förstår man inte det praktiska.” 
(Egidius 2000, s 65) 

 
Enligt Strømnes (1995) ansåg Dewey att den absolut viktigaste kunskapen är den som kan 
användas till någonting, den funktionella. För att kunna finna den kunskap som visar sig vara 
funktionell menar Dewey att man bör studera individens intellekt i kunskapsutveckling och 
hur detta används i problemlösning genom handlande. Ifall individen lyckades med en 
tillfredsställande lösning och om man kan identifiera de faktorer och idéer som legat till grund 
för lösningen så har man funnit en kunskap som är funktionell. 
 
Som vi nämnt tidigare har Dewey en pragmatisk kunskapssyn. De grundläggande dragen i 
denna är att man genom ett handlande på ett ändamålsenligt sätt omgestaltar miljön för att 
hävda vetandets sammanhang. Pragmatiken vill hävda att kunskapen i sin strikta betydelse av 
något behärskat består av våra intellektuella resurser, det vill säga av alla våra vanor som gör 
vårt handlande intelligent. Den sanna kunskapen finns endast där vi kan anpassa våra syften 
och önskningar till den situation vi lever i utifrån det som infogats i vår disposition. Kunskap 
är inte något som vi för stunden är medvetna om utan den består i de dispositioner som vi 
medvetet använder för att förstå vad som händer. Kunskap som handling innebär att göra en 
del av våra dispositioner medvetna så att vi på så sätt kan reda ut alla detaljer genom att få 
grepp om oss själva och vår omvärld (Dewey 1999). 
 
Dewey (1999) ansåg vidare att kunskapens referens ligger i framtiden i det kommande, medan 
kunskapens innehåll består i det som har hänt och det som uppfattats som avslutat och därför 
avgjort och säkert. Kunskapen erbjuder möjlighet att förstå eller så ger det en mening åt det 
som fortfarande pågår eller det som ska göras.  
 
Ett problem som Dewey (1999) ser med kunskap är att det blir något som vi tar för givet, för 
när vi en gång lärt oss något så upplever vi att man inte behöver fundera mera kring detta. 
Detta är ett stort misstag enligt Dewey eftersom tänkandet är en process och genom att vi hela 
tiden tänker på vad vi gör och dess konsekvenser så utökas vår kunskap om omvärlden och vi 
får själva kontroll på våra teorier och anpassar bilden av verkligheten. Trots att Dewey är 
kritisk till att kunskap skulle vara ett individuellt projekt så visar han på vikten av det 
individuellt kritiska tänkandet. Han menar även att hos varje individ uppkommer nya 
föreställningar men det är i samverkan med andra som vi bygger upp den rådande bilden av 
världen. 
 
Dewey menar att för att få kunskap krävs att något stimulerar till aktivt sökande och att det 
man lär sig är meningsfullt och har en koppling till ens egna erfarenheter. Egidius (2000) 
menar att kunskapen som finns i böcker är i sig själv död. Det är först när eleven stimuleras 
till ett aktivt sökande i en bok eller i ett ämne som man kan tala om egentlig kunskap; 
 

”Man behöver bara erinra sig det som i skolan ibland behandlas som 
kunskapstillägnelse för att inse hur bristfällig den är för varje givande koppling till 
elevernas pågående erfarenhet – i vilken hög grad man tycks tro att endast 
tillägnelsen av sådant som råkar vara lagrat i böcker leder till kunskap. Det spelar 
ingen roll hur sant det som lär ut är för dem som kom på det och i vars erfarenhet 
det fungerat, det finns ändå inget som gör det till kunskap för eleverna. Det kan lika 
gärna handla om Mars eller om något fantasiland om det inte befruktar elevens eget 
liv.” (Dewey  1999, s 396) 
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Vi tycker oss kunna se att den nu rådande kunskapssynen i skolan är den kognitiva med inslag 
av Deweys ”learning by doing” teori. Forssell (2005) anser också att dagens skola bär tydliga 
spår av Deweys pedagogiska filosofi. Hon menar vidare att de flesta pedagoger nu för tiden är 
överens om att lärandet ska vara meningsfullt och att olika undervisningsmetoder såsom 
problembaserat lärande och projektarbeten är konkreta exempel på att John Deweys tankar 
lever vidare även i modern tid (Forssell 2005).  
 
Lev S. Vygotskijs huvudtes är att inlärning sker som en social process, med andra ord att det 
är genom interaktion med andra som vi lär oss bäst (Kroksmark 2003). Kroksmark (2003) 
anser vidare att Vygotskij inte har någon stadieteori utan i all form av interaktion finns 
möjlighet till utveckling och lärande. Vygotskij menar att människan ständigt befinner sig i 
förändring och att vi i varje ögonblick har möjlighet att ta över och utveckla kunskaper och 
erfarenheter från andra människor i så kallade samspelssituationer (Kroksmark 2003). Forssell 
(2005) anser att för Vygotskij är människor således alltid på väg mot att erövra nya sätt att 
tänka och nya sätt att förstå världen. Vi tar alltid med oss den kunskap och de erfarenheter vi 
har in i nya situationer för att i interaktion med andra försöka tillägna oss ny kunskap. 
 
När det gäller barns inlärning benämnde Vygotiskij den som den proximala utvecklingszonen. 
Denna definierar han som avståndet mellan det barnet klarar av på egen hand och utan stöd av 
andra, och det som barnet förmår klara av med stöd av andra människor (Vygotskij 1978).  
Enligt Kroksmark (2005) går den ut på att barnet i ett första steg utvecklar olika kapacitet med 
hjälp av en annan person som är mer kunnig. På nästa nivå utvecklar barnet, utan någon annan 
närvarande, en egen kapacitet där det kan lösa olika problem. På den tredje nivån är den nya 
kapaciteten internaliserad och automatiserad och genom det sociala samspelet i en gemensam 
uppgiftssituation överförs strategier för lärande från den vuxne till barnet. Dessa blir nu en del 
av barnet och kan användas i nya sammanhang. Denna tanke hos Vygotiskij benämns 
medierat lärande. På den fjärde och sista nivån talar Vygotskij om så kallade 
deautomatisering som innebär en återgång till steg två (Kroksmark 2003). 
 
Vygotskij ansåg att språket är otroligt viktigt. Han menade att för att vi ska kunna 
kommunicera och tänka måste vi använda oss av redskap. Vygotiskij såg likheter med hur vi 
använder oss av fysiska verktyg som till exempel en spade och kratta för att bearbeta jorden. 
På samma sätt använder vi språk och begrepp för att tänka och kommunicera och agera i 
världen. Vygotskij menade att språket är det i särklass viktigaste psykologiska redskapet, 
eftersom det är genom språket människor blir delaktiga i andras perspektiv och det är även 
genom språket som sociokulturella erfarenheter förmedlas. Han menade även att språket är 
länken mellan samhället och individen eftersom språket fungerar som redskap för både 
kommunikation mellan människor och inom människor (Vygotskij 1978). 
Enligt Forssell (2005) säger Vygotskij att det är genom språket som de sociala erfarenheterna 
medieras. Människor bygger kunskaper och färdigheter i interaktion med andra, när dessa 
kunskaper och färdigheter sedan används i kommunikation med andra människor så 
exponeras nya grupper av detta medierande redskap. Forssell (2005) menar att det intressanta 
för Vygotskij inte är resultatet utan snarare processen. Den vuxnas handlingar ses genom ett 
sociokulturellt perspektiv som oerhört betydelsefull för barns utveckling, eftersom det är 
genom interaktion som barnet tar till sig nya sätt att tänka och agera som fungerar i samhället. 
 
Jean Piagets konstruktivistiska teori väckte stor uppmärksamhet när den kom eftersom den 
bröt mot de traditionella uppfattningarna på den tiden. Den var att barn lär sig allt bättre att 
förstå världen som en följd av en inlärningsprocess. Piaget hävdade däremot att detta var en 
konsekvens av att hjärnan genomgår förändringar under uppväxten och att utvecklingen följer 
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en redan på förhand given ordning som går från reflexrörelser till abstrakt tänkande 
(Kroksmark 2003). 
 
Genom att undersöka barns teorier om vardagsfenomen som till exempel tid, sannolikhet och 
logik kom Piaget fram till att barn har olika utvecklingsstadier och att för att gå vidare till 
nästa stadium så måste föregående ha etablerats. Detta är dock en mognadsprocess och Piaget 
menade att endast om barnet utvecklas i en gynnsam miljö så kan denna fullbordas.  
 
Maltén (1981) menar att Piaget lyfter fram tre utvecklingsstadier, först är det sensomotoriska 
utvecklingsstadiet. Under denna period är barnets värld väldigt egocentrisk och knuten till 
barnet själv, de uppfattar endast personliga symboler men dessa har ingen generell betydelse. 
Barnet får via sinnen och rörelser sinnesförnimmelser utifrån, vilka påverkar det medfödda 
reflexbeteendet. Barnets tidigare gjorda iakttagelser och upplevelser befästs via ett slags 
handlingens språk. Det andra utvecklingsstadiet är det konkreta tänkandet och under denna 
period blir lek och imitation viktigt och barnet utforskar sin omgivning mer intensivt. Barnet 
har nu öppnat upp sig och deltar mer i ett socialt samspel och utvecklar därmed ytterligare 
sina upplevelser och erfarenheter. Det finns fortfarande inga begrepp hos barnet men de har 
dock börjat tänka kring föremål och företeelser. De har nu också börjat använda sig av ett 
bild- och föremålsspråk. Det tredje utvecklingsstadiet är det abstrakta tänkandet. Nu har 
barnet anpassats betydligt mer till realiteter. Omgivningen behöver inte längre finnas i barnets 
omedelbara närhet för att barnet ska kunna uppleva den via kropp, föremål och bilder. Barnet 
har lärt sig förstå innebörden av vissa ord och begrepp, de kan dessutom i tanken arbeta med 
olika alternativ parallellt. Symbolspråket har börjat komma till eftersom barnet flyttar 
omvandlar delar av omvärlden till ord, siffror och andra kognitiva symboler (Maltén 1981). 
 
Enligt Maltén (1981) har Piaget även en teori om hur begreppsbilden går till och denna är en 
process där man lär sig känna och förstå den omgivande verkligheten. Alla de erfarenheter 
som en individ får assimileras in i det tidigare kunskapsförrådet. Men alla nya erfarenheter 
passar inte in helt med tidigare upplevelser och människan blir då rastlös, orolig och hamnar i 
obalans. För att försöka hitta en balans igen så prövar man sig fram till en lösning och det 
gamla ändras, ackommoderas, till den nya erfarenheten och en balans har uppnåtts. 
Utvecklingen förs hela tiden vidare likt en uppåtgående spiral via ett ständigt växelspel mellan 
assimilation och ackommodation. En ny kunskapsstruktur eller en ny organisation på 
kunnandet är ett resultat av att båda dessa processer befinner sig i jämvikt. 
 
Piaget anser att inlärning i överhuvudtaget kan delas in i två olika slags former, operativ- och 
figurativ inlärning. Han beskriver den operativa inlärningen som en praktisk intelligens som 
sker när barnet undersöker saker eller situationer. Den figurativa inlärningen är enligt Piaget 
en symbolisk intelligens som sker genom imitation och upplevelser. Ett bra exempel på 
figurativ inlärning är språkinlärning då man imiterar och säger efter (Maltén 1981). 
 
Enligt Maltén (1981) har Jean Piaget försökt förklara vad kunskap är genom att analysera hur 
kunskap utvecklas; ”kognitiv utvecklingsteori”. Piaget ansåg att kunskapsutveckling inte 
enbart beror på mognad hos barnet eller hur det påverkas av miljön utan att det är 
interaktionen av dem båda som är avgörande. 
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METOD 
 
 
Då vårt examensarbete handlar om att försöka få en förståelse för hur elever i årskurs nio 
uppfattar kunskap har vi valt att göra en kvalitativ studie ur ett fenomenografiskt perspektiv. 
Enligt Kvale (1997) innebär en sådan forskning att undersöka och ge en beskrivning av hur 
människor uppfattar den värld de lever i. Alexandersson (1994) menar att den 
fenomenografiska forskningsansatsen är att beskriva hur ett fenomen, i det här fallet kunskap, 
uppfattas av människor. Svensson (1994) anser att syftet med den fenomenografiska 
forskningen inte är att beskriva ett fenomen i sig och dess mera objektiva innebörd utan att 
beskriva fenomenet som det uppfattas av människor, dess subjektiva innebörd. Svensson 
anser vidare att fenomenografin kan vara både analytisk och beskrivande men att den är mer 
beskrivande än förklarande. Beskrivningarna i den fenomenografiska analysen gäller inte hur 
en enskild människa uppfattar ett fenomen utan hur uppfattningar varierar, skillnader och 
likheter, i en grupp (Svensson 1994). 
 
Begreppet uppfattning är fenomenografins mest betydelsefulla begrepp. Alexandersson 
(1994) förklarar begreppet så som att människan stegvis utvecklar kunskap för att kunna 
förstå omvärlden. Denna kunskap utgörs enligt fenomenografin av uppfattningar det vill säga 
vilket innehåll människan ger åt relationen mellan sig själv och något i omvärlden. 
Alexandersson (1994) anser vidare att när en uppfattning beskrivs som en relation mellan 
människan och omvärlden är denna relation dynamisk. Relationen förändras allt eftersom och 
en konsekvens av detta blir att människan lär sig något nytt, - vi har fått ny kunskap om 
världen.  
 
 
 
Intervju 
 
För att samla in data till vår studie valde vi att göra intervjuer. Intervjuer är den lämpligaste 
metoden att använda när man gör en kvalitativ studie ur ett fenomenografiskt perspektiv. 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är det mer personligt att intervjua människor. Svaren blir 
grundligare än om man lämnar ut en enkät där risken finns att svaren blir styrda av frågorna 
och dessutom kan de bli svårare för oss att tolka.  
 
Kvalé (1997) anser att intervjuer är speciellt lämpliga när man vill beskriva vilka 
uppfattningar människor har. I den kvalitativa fenomenografiska undersökningen handlar det 
om att ”identifiera uppfattningar och beskriva variationer av uppfattningar”. Den vanligaste 
metoden för att samla in data till detta är enligt Alexandersson (1994) att göra intervjuer. 
Inom fenomenografin kan man välja mellan att göra en öppen och semistrukturerad intervju 
eller en välstrukturerad. Oavsett vilken intervjuteknik man använder sig av i den 
fenomenografiska intervjun så innehåller intervjuerna inte fasta svarsalternativ. I likhet med 
den kvalitativa intervjun så finns det inte heller något rätt eller fel svar på frågorna. Syftet 
med intervjun är att få fram hur innehållet i en företeelse eller ett objekt uppfattas 
(Alexandersson 1994). 
 
Under vår intervju använde vi bandspelare. Alexandersson (1994) poängterar att i den 
fenomenografiska undersökningen används alltid bandspelare och samtliga intervjuer bandas. 
Fördelen med detta är enligt Patel och Davidsson (2003) att svaren registreras exakt. 
Nackdelen med bandspelare är att den kan skapa en viss otrygghet hos den intervjuade. Detta 
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kan påverka de svar som ges. Vi informerade intervjupersonerna om fördelarna med att 
använda bandspelare och tydliggjorde att det bara var vi som skulle lyssna på det inspelade 
efteråt. Vi uppmanade dem att ta god tid på sig och tänka efter innan de svarade och 
förklarade att det bara var positivt att de blev tysta emellanåt och funderade. 
 
Den kvalitativa intervjun har enligt Patel och Davidsson (2003) en låg grad av standardisering 
vilket leder till att den intervjuade får tillfälle att besvara frågorna med egna ord. Det ges 
också utrymme för oplanerade följdfrågor. Detta kräver att intervjuaren är väl insatt i ämnet 
som ska studeras och är en god samtalsledare. I den fenomenografiska intervjun är det enligt 
Alexandersson (1994) viktigt att intervjuaren inte uppfattas som en ”kontrollerande expert 
utifrån” av undersökningspersonen utan mer som en intresserad och nyfiken kollega. Man 
måste som intervjuare visa ett genuint intresse av vad den intervjuade har att säga och vara 
medveten om den egna påverkan av undersökningspersonens uppfattning. 
 
 
 
Urval 
 
Vid urvalet av intervjupersoner gäller det enligt Alexandersson (1994) att skapa 
förutsättningar så att det blir en variation i hur personerna uppfattar en och samma företeelse, 
i detta fall kunskap. Svensson (1994) anser att man ska utgå från en grupp personer som ingår 
i ett gemensamt sammanhang för att man, i enhet med det fenomenografiska perspektivet ska 
kunna beskriva variationerna inom den givna gruppen.  
 
Eleverna som vi valde att intervjua är från samma skola i Luleå kommun. Vi känner till 
eleverna sedan tidigare eftersom vi gjorde vår sista verksamhetsförlagda del i utbildningen på 
denna skola. Vi tror att det kan finnas fördelar med att känna respondenterna eftersom det kan 
bli en tryggare intervjumiljö vilket kan leda till att samtalen blir mer naturliga. För att få en 
variationsbredd valde vi tio elever av olika kön från tre olika klasser i årskurs nio. Vi valde 
elever i årskurs nio på grund av att vi tror att de har störst erfarenhet av grundskolan och dess 
kunskap. Därmed tror vi att de kan svara på våra frågor på ett mer uttömmande sätt än elever i 
tidigare årskurser.  
 
Vi kommer inte att redovisa resultatet med tanke på kön. Det är inte genusperspektivet vi vill 
studera utan endast vilka skillnader och likheter det finns i elevernas uppfattning om 
begreppet kunskap.  
 
 
 
Analys 
 
I den kvalitativa studien finns det enligt Patel och Davidsson (2003) ingen enhetlig procedur 
att följa vid analys av materialet. Kvalitativa metoder kan enligt Patel och Davidsson (2003) 
inte ses som en enhetlig företeelse men det är dock viktigt att man redovisar 
tillvägagångssättet vid bearbetningen av materialet. Läsaren blir på så sätt informerad om hur 
arbetet har gått till och kan göra sig en uppfattning om huruvida resultatet är relevant eller 
inte.   
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Enligt Alexandersson (1994) delas arbetsordningen i det fenomenografiska analys- och 
tolkningsarbetet in i fyra olika steg som nästan alla fenomenografiska undersökningar baseras 
på: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 1. Arbetsordningen i den fenomenografiska 
forskningsansatsen (Alexandersson 1994, s 73) 

  
 
I den första fasen gäller det att bekanta sig med och få ett helhetsintryck av de olika 
intervjuerna. Det gäller för den som tolkar materialet att försöka upptäcka kvalitativa 
skillnader i undersökningspersonernas sätt att behandla innehållet i de frågor de har fått 
besvara. Det kan vara att vissa företeelser eller situationer som av någon anledning är särskilt 
tydliga. Dessa bildar senare underlag för hur intervjuerna kommer att tolkas. När man tycker 
sig ha en viss kännedom om det samlade intervjumaterialet kan ett mönster i form av likheter 
och skillnader börja urskiljas (Alexandersson 1994). 
 
 I den andra analysfasen uppmärksammas skillnader och likheter på ett mera systematiskt och 
konkret sätt. Detta kan ske genom att man jämför de olika intervjuerna med varandra. På så 
sätt kan enligt Alexandersson (1994) skillnader och likheter framträda mer eller mindre 
tydligt. Alexandersson (1994) menar att det konkreta analysarbetet bedrivs som ”pendlingar 
mellan inifrån-utifrån-perspektiven och trevande efter former där dessa sammansmälter” 
(Alexandersson 1994 s 126). Det senare perspektivet präglas enligt Alexandersson (1994) av 
intervjuarens reflektioner över materialet i dess helhet. Medan inifrånperspektivet 
karaktäriseras av att förstå innebörden av enskilda utsagor på dess egna villkor. De enskilda 
intervjuerna prövas och jämförs för att försöka konstruera ett sammanfattande mönster. Om 
intervjumaterialet blivit noggrant genomläst framträder en förhållandevis stabil bild av 
helheten och dess olika delar. 
 
 I den tredje fasen kategoriseras uppfattningar i beskrivningskategorier. 
Beskrivningskategorierna ska skilja sig från varandra och vara intressanta i förhållande till det 
objekt, i det här fallet kunskap, som diskuteras. Sammanställningen av 
beskrivningskategorierna ska enligt Alexandersson (1994) ske i en helhet där innebörden av 
en bestämd företeelse, uppfattningen, återges i abstrakt form, beskrivningskategorier, som 
slutligen samordnas i en gemensam struktur, utfallsrum. 
 
I den fjärde fasen studeras underliggande strukturer i kategorisystemet där utfallsrummet 
utgör huvudresultatet. De olika uppfattningarna i kategorisystemet kan enligt Alexandersson 
(1994) betraktas som jämbördiga i förhållande till varandra. Uppfattningarna ska inte 
rangordnas sinsemellan och ingen uppfattning är heller viktigare än någon annan.  
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Genomförande 
 
Vi kontaktade inledningsvis de tilltänkta klassernas lärare. Vi frågade också rektor på skolan 
om det fanns några restrektioner som vi skulle följa med tanke på elevernas integritet. Både 
lärare och rektor var positiva till vår undersökning och ansåg att det inte fanns några hinder 
för att utföra den. Vi fortsatte sedan med att läsa litteratur om begreppet kunskap. Både vad 
olika forskare anser och vad skolans styrdokument förespråkar. Därefter skapade vi våra 
intervjufrågor (Bilaga 1).  
 
Vi valde att intervjua varje elev enskilt. Detta på grund av att vi ville ha deras egna spontana 
uppfattning om begreppet kunskap utan någon påverkan av något annat. Vi deltog båda två 
vid intervjutillfällena för att få en tillförlitligare bild av elevernas svar. Vi försökte också 
tillsammans att erinra oss de kroppsspråk eleverna visade under intervjuerna för att kunna 
lägga till de i tolkningen av svaren. Trost (2005) anser att en större informationsmängd och 
förståelse erhålls om man vid intervjutillfällena är två samspelta intervjuare. Andra fördelar 
som Trost (2005) ser med att vara två intervjuare är att man kan komma ihåg bättre vad som 
har sagts och gjorts, detta medför att tolkningen och analysen av intervjuerna breddas. Trots 
att det finns många fördelar med två intervjuare menar Trost (2005) att det även finns 
nackdelar. Den intervjuade kan känna sig obekväm och underlägsen. Därför valde vi att inleda 
intervjuerna med att samtala om vardagliga ämnen för att på så sätt skapa förtroende och en 
trygg miljö. 
 
Efter intervjuerna valde vi att skriva ut dessa ordagrant. Där eleverna gjorde paus eller tänkte 
efter valde vi att sätta ut punkter för att få utskrifterna så lika verkligheten som möjligt. 
Därefter läste var och en av oss igenom intervjuerna för att skaffa oss ett helhetsintryck. En 
första enskild tolkning av vad varje elev hade svarat på samtliga frågor gjordes och vi valde ut 
ord som var återkommande och visade på likheter eller olikheter i intervjuerna. Sedan 
jämförde vi varandras tolkningar och diskuterade oss fram till ett gemensamt resultat.  
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RESULTAT 
 
 
Här kommer vi att presentera den empiriska studien som utgörs av elevintervjuerna och 
därmed undersökningens resultat. Elevernas uppfattningar av begreppet kunskap synliggörs, 
analyseras och exemplifieras.  Vi kommer också att belysa olika citat som klarlägger 
eventuella likheter och skillnader i elevernas uppfattningar. Detta för att vi ska kunna redovisa 
elevernas svar så som vi har tolkat materialet.  
 
Syftet med denna studie är att beskriva och skapa en förståelse för hur elever i grundskolans 
år nio uppfattar begreppet kunskap och den kunskap som skolan förmedlar. 
 
Vilka uppfattningar har eleverna om begreppet kunskap? 
 
Hur uppfattar elever i år nio den kunskap de får i skolan? 
 
Anser eleverna att de kan ha nytta av den kunskap de får i skolan? 
 
 
Hur uppfattar eleverna begreppet kunskap? 
 
Under denna rubrik kommer vi att belysa de intervjuade personernas uppfattning om vad 
kunskap är för dem och hur de ser på dess betydelse.  
 
Under intervjuerna framkom det att alla de tillfrågade eleverna ansåg att det finns olika sorters 
kunskap, praktisk eller teoretisk. De ansåg att det finns grundläggande kunskap som alla bör 
lära sig i skolan och som ska vara förberedande för det kommande livet som vuxen. De var 
också slående överens om att allt man kan är någon slags kunskap och därmed har alla 
kunskap, men den är olika stor och på olika sätt. En elev uttryckte kunskapsbegreppet på detta 
vis; 
 

”kunskap är både om man kan mycket om lite eller lite om mycket, alltså kunskap 
är allt man kan någonting om” 

 
Många menade även att kunskap inte bara är en sak, utan att det finns många olika slags 
kunskaper. Bland annat indelningen av praktiska och teoretiska kunskaper och hur dessa 
värderas. En elev menade att;  
 

”Mattekunskaper värderas betydligt högre än om man är duktig på att laga mat 
och enligt mig så tycker jag inte matte är så jätteviktigt utan det beror helt på vad 
man vill göra i framtiden” 

 
Förutom skillnaden mellan praktisk och teoretisk kunskap så finns de även andra slags 
kunskaper. De intervjuade ansåg att i skolan lär man sig grundläggande kunskaper som 
förbereder en för vad man ska göra när man blir äldre, men de menade även att det finns 
annan vanlig kunskap som man använder sig av annars. En elev uttryckte; 
 

”Jag är väldigt intresserad av jakt och fiske, jag brukar alltid vara med pappa och 
har fått lära mig jättemycket… det har jag aldrig fått lära mig nått om i skolan”  
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För att få ytterligare en dimension i elevernas syn på kunskap så frågade vi även hur de tycker 
att en kunnig person är. Även här var många inne på samma spår att alla personer är kunniga 
men alla kan inte vara bra på allt utan man har olika kunskapsområden som är olika stora. De 
menade även att någon som är kunnig är någon som är påläst och vet vad den pratar om. Vissa 
var även inne på att man är kunnig ifall man kan ta hand om sig själv och kan många saker. 
En elev uttryckte sig att; 
 

”Alla människor är kunniga men på sitt sätt för och ingen står ut, eller egentligen 
står alla ut eftersom alla kan ju något tex. vissa kan vara bra och rita och då 
sticker de ut där medan dem är sämre i tex. Basket där någon annan är bättre och 
sticker ut” 

 
”Egentligen är alla kunnande men inom olika områden, det kan ju vara en som är 
jättebra i matte men inte lite bra på att laga mat, det är som att kunskaperna slår ut 
varandra för ingen kan vara perfekt och kunna allting” 

 
 
Hur uppfattar eleverna skolans kunskap och har de nytta av den? 
 
Under denna rubrik kommer vi att belysa de intervjuade personernas syn på den kunskap som 
skolan lär ut. Speglar skolans syn på kunskap den kunskap som behövs i verkliga livet och 
anser eleverna att all kunskap är lika viktig eller är en viss kunskap viktigare än annan. Tror 
eleverna att de kommer att ha nytta av skolans kunskap. 
 
Det som framgick av intervjuerna var att skolan lär ut de mesta som kan vara bra att ha och 
eleverna ansåg sig inte direkt sakna något i skolan. Däremot så trodde många att de inte 
kommer att ha användning av allt de lär sig i framtiden.  
 

”Det beror helt på vad man ska bli men ja menar man kanske inte behöver kunna 
algebra för att bli gymnastiklärare” 

 
Trots att de uttryckte att de kanske inte skulle ha användning av allt så ansåg många att de 
flesta ämnena ändå är nödvändiga och att det kan vara bra att ha en bred grund eftersom man 
inte alltid vet vad man vill bli i framtiden, men även för att bli relativt allmänbildad. Som en 
av eleverna uttryckte sig; 
 

”Det är nödvändigt att kunna mycket, att vara allmänbildad och kunna räkna och 
så för annars kan man bli lurad” 

 
På frågan om vilket ämne som eleverna uppfattade som det viktigaste i skolan så visade de sig 
att de flesta ämnen nämndes, beroende på vilken utgångspunkt eleven hade. Vissa menade att 
idrotten var viktigast eftersom det är viktigt för hälsan att röra på sig, andra menade att 
hemkunskapen har stor betydelse för alla måste kunna laga mat, tvätta och så vidare. En elev 
sa; 
 

”Det är viktigt att kunna ta hand om sig själv, laga mat och så, så att man 
överlever och inte är beroende av andra” 
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Andra ämnen som eleverna nämnde var språk, för att kunna förstå andra, mattematik så de ska 
klara de grundläggande uträkningarna samt SO ämnena där eleverna tyckte det var viktigt att 
de fick lära sig om omvärlden, vad som händer och hur andras vardag ser ut.  
 
När vi frågade ifall eleverna upplevde något ämne som ”onödigt” och något som de inte 
trodde sig behöva så var de relativt ense om att alla ämnen har sin plats men vissa ämnen 
kanske borde få mer plats och vissa mindre. Eleverna menade även att de olika ämnena har 
olika tyngd hos olika personer eftersom det är beroende på vad de ska bli i framtiden. En elev 
uttryckte; 
  

”För mig är inte alla ämnen lika viktiga, jag tycker man borde få välja mer vad 
man ska inrikta sig på. För ja menar ja hatar t.ex. fysik och inte behöver jag kunna 
allt om atomer och sånt när jag vill bli polis, utan då vore det bättre att jag fick 
inrikta mig mer redan nu.” 

 
På frågan om de saknade något ämne i skolans värld svarade de flesta elever att de inte gjorde 
det, men många poängterade att de inte hade tänkt på detta tidigare. Trots att de flesta elever 
inte kunde nämna något ämne de saknade så uttryckte en elev att; 
 

”Jag tycker det är konstigt att vi har så lite datorkunskap och sånt i skolan för jag 
tror de mer och mer kommer att behövas när vi blir vuxna för man kan ju göra allt 
på Internet nuförtiden” 

 
När det gäller frågan om man lär för livet och ifall man i framtiden kommer att ha nytta av 
den kunskap som skolan lär ut så var de flesta eniga. De ansåg att de kommer ha nytta av det 
mesta som de lär sig, på det ena eller det andra sättet. En av eleverna uttryckte att; 
 

”Ja, jag tror ja kommer ha nytta av kunskapen hela livet. Men den största 
kunskapen som man lär sig i skolan är som… egentligen är det inte matte, 
svenska och allting som bara är grundläggande utan ja tror skolan är som en 
period i livet och man lär sig den perioden och det är förberedande inför att man 
växer upp.”  

 
Någon enstaka elev nämnde även att det inte bara är ämnen man lär sig i skolan utan även hur 
man ska vara mot andra människor. Så som frågor om etik och moral, att man kan samarbeta 
och vara tillsammans med andra på ett bra sätt. Den kunskapen ansågs vara oerhört viktigt 
och sådan kunskap som man verkligen har nytta av resten av livet. En elev menade att det 
roligaste med skolan var att få träffa sina kompisar.  
 

”Det viktigaste är inte själva ämnena i skolan utan att hela upplevelsen som är en 
förberedelse inför framtiden” 

 
Den sociala samvaron i skolan framhölls också som viktig och en elev menade att det 
roligaste med skolan var att få träffa sina kompisar; 

 
”Jag hinner inte träffa så mycket kompisar på fritiden så skolan är rolig för att 
man träffar alla” 
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Resultatsammanfattning 
 
Sammanfattningsvis ansåg eleverna att allt man vet är någon slags kunskap. De menade också 
att det fanns olika sorters kunskap, praktisk eller teoretisk. Här fanns det dock en skillnad i 
svaren, en del ansåg att den praktiska kunskapen var viktigast medan andra förespråkade den 
teoretiska. Flera av de intervjuade betonade att den kunskap som de lär sig i skolan ska vara 
förberedande för det kommande livet som vuxen. Eleverna ansåg också att alla människor är 
kunniga men på olika sätt. De menade att alla inte kan vara bra på allt utan en del är duktig i 
mattematik medan andra är duktig i slöjd. Elevernas syn på den kunskap som skolan 
förmedlar var relativt likartad då de flesta menade att det mesta de lär sig var nödvändigt. 
Men samtidigt betonade någon elev att alla kanske inte behöver samma djup i alla ämnen 
beroende på framtida yrkesval. De saknade inte något ämne i skolan men menade att de inte 
hade reflekterat över detta tidigare. Eleverna nämnde också att det inte bara är den synliga 
kunskapen som är viktig, ämnen, betyg, prov och så vidare utan även den dolda kunskapen 
som de får lära sig. Så som etik, moral, samarbeta med andra, den socialiserande fostran som 
skolan har på eleverna. När det gäller det viktigaste ämnet i skolan så var svaren varierande, 
eleverna nämnde allt från idrott till mattematik. 
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DISKUSSION 
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Med validitet menas att undersökningen mäter det som man avser att undersöka och ingenting 
annat. För att en undersökning ska anses ha hög validitet är det viktigt med säkerhet om att 
undersökningen sker inom just det eller de områden som avses (Patel & Davidsson 2003). 
Vi anser att vi i vår studie har studerat det som vi hade för avsikt att studera. Det vill säga 
elevernas uppfattning om kunskap. För att ytterliggare öka validiteten hade vi kunnat ha ännu 
mer strukturerade och djupgående frågor. Dessutom kan vi ifrågasätta vår erfarenhet och 
kunskap vad gäller att utföra en intervju korrekt men också vår förmåga att formulera 
intervjufrågor.  
 
Patel och Davidsson (2003) skriver att reliabiliteten i en undersökning har för avsikt att mäta 
dess trovärdighet, det vill säga tillförlitligheten i de mätmetoder som används och eventuellt 
vilka faktorer som kan påverka undersökningen. 
Reliabiliteten i vår studie kan ses som relativt hög på grund av att vi använt oss av tillförlitliga 
hjälpmedel så som bandspelare, anteckningar och observation av kroppsspråk. Den hade dock 
kunnat stärkas betydligt om vi använt oss av fler respondenter. Intervjumetoden är ett bra val 
då vi sökte kvalitativa resultat.  
 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Under den fenomenografiska analysen framträdde successivt tydliga likheter och skillnader i 
vad de eleverna ansåg att begreppet kunskap är. I detta stycke kommer vi att presentera dessa 
likheter och skillnader för att kunna analysera och knyta an till de olika teorierna.  
 
Det var väldigt intressant att höra hur eleverna tolkar begreppet kunskap och att deras 
tolkning är otroligt lik den allmänna skolans syn på just kunskap. Exempel på detta tycker vi 
oss kunna utläsa i att svaren på våra frågor var, bland flertalet av eleverna, ganska lika. Vi tror 
att det kan bero på att de är fostrade i den svenska skolans kunskapssyn. Det vill säga, de har 
gått så länge i skolan att de lärt sig vad skolan anser vara kunskap. Skolan har med andra ord 
lyckats forma eleverna och deras tänkande till viss del. Säljö (1989) menar att eleverna lär sig 
vad som förväntas av dem och vilka krav som skolan ställer på dem. Han menar även att 
inlärningen i skolan har dekontextualiserats, det vill säga att den kunskap som lärs ut är skiljd 
från samhället i övrigt och eleverna lär sig indirekt om omvärlden via böcker och lärare. 
Därmed har inlärningen i skolan institutionaliserats vilket under lång tid formar elevernas 
uppfattning om kunskap (Säljö 1989).  
 
Vid intervjuerna ställde vi inledningsvis frågan om vad eleverna ansåg att begreppet kunskap 
är för någonting. Vi tycker att elevernas svar visar att de inte har så värst reflekterande syn på 
begreppet kunskap. Detta tror vi kan bero på deras ringa ålder och att de inte har så lång 
livserfarenhet, därför tror vi att eleverna kan ha svårt att förstå och svara på en så pass 
djupgående fråga. På grund av detta anser vi att det blir svårt att tolka denna fråga utifrån 
teoridelen.  
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Elevernas svar på den inledande frågan var genomgående överensstämmande då alla menade 
på att allt man vet är någon slags kunskap. En elev ansåg att kunskap är ”att man vet vad man 
snackar om det är inte något som man bara tror, höftar om”. Platon hade denna syn på kunskap 
redan 400 f. Kr. Han menade att kunskap är något som vi utgår från vad vi tror eller håller sant, 
men han tillade även att för att tro ska kunna bli kunskap måste vi kunna bevisa att det vi tror 
är sant (Gustavsson 2002). Trots att vi har kunskap så är dess betydelse olika, skolverket 
skriver att ”kunskapens former och vad som räknas som kunskap varierar mellan olika 
områden och över tid. Det som räknas som kunskap idag är inte detsamma som vad som var 
kunskap igår eller som kommer att vara kunskap i framtiden – och det som är kunskap på ett 
ställe är inte självklart kunskap på andra ställen” (Skolverket 2002, s.30). Enligt Vygotskij är 
människor alltid på väg mot att erövra nya sätt att tänka och nya sätt att förstå världen. Han 
menar att vi alltid tar med oss den kunskap och de erfarenheter vi har in i nya situationer för att 
i interaktion med andra försöka tillägna oss ny kunskap (Forssell 2005). 
 
En annan sak som tydligt framkom var att alla eleverna ansåg att det finns olika sorters 
kunskap, praktiskt eller teoretisk. Dewey ansåg att de båda kunskapsformerna måste integreras 
för att kunskapen ska bli meningsfull (Maltén 1981). För att teorin ska kunna bli begriplig 
krävs praktik och för att kunna förstå praktiken krävs teori (Egidius 2000). Skillnader i 
respondenternas svar var att vissa tyckte att den teoretiska kunskapen var viktigare medan 
andra ansåg att den praktiska kunskapen var mer betydelsefull. Enligt skolverket ska det råda 
en balans mellan de praktiska och teoretiska kunskapsformerna. De olika kunskapssynerna ska 
samarbeta och existera samtidigt i alla ämnena. Utan teori kan vi inte behärska den praktiska 
verksamheten och vice versa. Skolverket är även noga att poängtera att dessa två 
kunskapsformer inte skall konkurrera med varandra utan är lika viktiga (Skolverket 2002). 
Trots att skolverket förespråkar en samexistens av de båda kunskapsformerna så ställer vi oss 
tveksamma att detta efterlevs i den svenska skolan. Vi tolkar att de intervjuade eleverna till 
viss del anser att de olika ämnena i skolan inte värderas lika. Det ger högre status att vara bra i 
till exempel mattematik än att vara duktig i träslöjd. Många av elevernas svar belyser just detta 
och ett exempel är följande citat: ”Mattekunskaper värderas betydligt högre än om man är 
duktig på att laga mat”  
 
Under intervjuerna frågade vi eleverna hur de uppfattar skolan och den kunskap de får lära sig 
där. Eleverna var relativt ense om att de inte direkt saknade något skolämne. Det framkom att 
det inte endast är ämneskunskaperna som är en viktig del av skolan utan även den dolda 
kunskapen som de inte får betyg i. Här nämnde de bland annat att en viktig del av skolan är 
den socialiserande, där de lär sig livets spelregler som etik och moral. Även att kunna 
samarbeta med olika människor i olika sammanhang är något som eleverna lade stor vikt vid.  
Eleverna var inne på att det är själva upplevelsen som är det viktigaste eftersom det är en 
förberedelse inför framtiden. En elev ansåg att det roligaste med skolan var den sociala 
samvaron, att träffa kompisar och umgås med andra.  
 
På frågan om vad eleverna tyckte var det viktigaste som skolan lär ut var svaren väldigt 
varierande. Vissa menade att hemkunskapen var viktigast eftersom alla bör kunna ta hand om 
sig själv. En del menade att språk är det viktigaste så man kan kommunicera med människor 
från andra länder, andra var inne på att SO ämnets betydelse var störst eftersom man måste 
kunna saker om andra länder och vad som händer och har hänt i världen. Vi tycker att det är 
positivt att så många olika ämnen nämns som det viktigaste i skolan eftersom det visar att 
mångfalden i skolan kan stimulera alla elever. 
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När vi ställde frågan om vilken nytta de tror sig ha av de olika skolämnena var svaren 
varierande. Vissa elever trodde inte att de behövde alla ämnen i framtiden, medan andra ansåg 
att de flesta ämnen är nödvändiga och har sin plats i utbildningsväsendet. Skolverket anser att 
skolans uppgift är att ge varje elev meningsfull kunskap som de kan ha nytta av hela livet 
(Utbildningsdepartementet 1998). Därför anser vi det viktigt att skolan lär ut en bred kunskap. 
Det är en demokratisk rättighet i en demokrati att varje elev oavsett bakgrund får chansen att 
få tillskansa sig denna kunskap för att eventuellt studera vidare. 
 
För att ytterliggare få en dimension om hur eleverna uppfattar begreppet kunskap ställde vi 
frågan vad en kunnig person är. Eleverna ansåg att alla människor är kunniga men på olika 
sätt. De menade också att alla inte kan vara bra på allt utan har olika kunskapsområden som är 
olika stora. Det tyckte vi var väldigt kloka ord från så unga människor. Att de har en sådan 
insikt och har lärt sig att vi alla är olika. 
 
Under intervjuerna framkom det också hur eleverna tycker att de lär in ny kunskap bäst. Deras 
svar var väldigt lika eftersom alla på det ena eller andra sättet lär sig bäst med någon annan 
person närvarande. Antingen en lärare som undervisar och förklarar, föräldrar som förhör på 
läxan eller i diskussion med en kamrat. Denna syn hade även Vygotskij som ansåg att 
inlärning sker som en social process och att det är genom interaktion med andra som 
människan lär in kunskap bäst (Kroksmark 2003). Vygotskij ansåg vidare att människan lär in 
kunskap i så kallade samspelssituationer. Vilket innebär att människan ständigt befinner sig i 
förändring och att vi i varje ögonblick har möjlighet att ta över och utveckla kunskaper och 
erfarenheter från andra människor (Ibid.).  
 
Den studie vi genomfört syftar inte till att förändra synen på kunskap. Det vi avsåg var att få 
en förståelse för vad elever i årskurs nio anser att begreppet kunskap är. Vi tycker att vi har 
fått en relativt god inblick i vad de intervjuade eleverna ansåg. Som lärare kan det vara bra att 
veta lite om vad eleverna tycker är viktigt att kunna, för att kunna planera och genomföra en 
undervisning som blir meningsfull för dem. Det vi kunnat tolka ur materialet är också att den 
praktiska kunskapen är betydelsefull för eleverna. Det är därför viktigt att integrera praktiska 
moment i de teoretiska ämnena och vice versa. Skolverket poängterar också att de teoretiska 
kunskaperna inte ska ses som en avbildning av världen utan en mänsklig konstruktion för att 
världen ska bli hanterbar och begriplig.  
 
I vår bakgrund lyfter vi fram Roger Säljö (1998) och hans syn på den institutionaliserade 
undervisningen. Det som vi fann väldigt intressant och något som skulle kunna studeras 
vidare är i vilken grad som eleverna formas av den svenska grundskolan och dess syn på 
kunskap. Under arbetets gång har vi funderat över om det kan vara en skillnad på 
kunskapssynen om man har gått i den svenska skolan från årskurs ett till årskurs nio, eller om 
man kommer som flykting/invandrare vid till exempel tolv års ålder. Det skulle också vara 
intressant att jämföra om det finns skillnader i synen på kunskap mellan en elev som gått i den 
svenska grundskolan gentemot något annat land. 
 
 
 
 
 
 
 



 - 24 -

KÄLLFÖRTECKNING 
 
 
Alexandersson, M. (1994). Metod och medvetande. Göteborg: Vasastadens Bokbinderi AB 
ISBN 91-7346-273-X 
 
 
Dewey, J. (1999). Demokrati och utbildning. Uddevalla: MediaPrint. ISBN 91-7173-099-0 
 
 
Dewey, J. (1980). Individ, skola och samhälle. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 91-27097-
99-4 
 
 
Dysthe, O. (2003). Dialog samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur 
 
 
Egidius, H. (2000). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Henry Egidius och Bokförlaget 
Natur och Kultur. ISBN 91-27-08210-5 
 
 
Forssell, A. (2005). Boken om pedagogerna. Femte upplagan. Liber AB. ISBN 9147-05230-9 
 
 
Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. 
Kalmar: Lenanders grafiska AB. ISBN 91-85128-99-6 
 
 
Kroksmark, T. (2003). Den tidlösa pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-01564-
X 
 
 
Kvale, S. (1997) Den forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur ISBN: 91-44-00185-1 
 
 
Maltén, A. (1981). Vad är kunskap?. Malmö: Liber Förlag. ISBN 91-40-54473-7 
 
 
National Encyklopedin. Bra Böcker AB, Höganäs. ISBN 91-7024-619-X 
 
 
Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 
ISBN 91-44-02288-3 
 
 
Skolverket. (2002). Bildning och kunskap. Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande skola 
för bildning (SOU 1992:94).(2002) Kalmar: Lenanders Grafiska AB. ISBN 91-88372-80-4 
 
 



 - 25 -

Starrin, B. & Svensson P-G. (red) (1994). Kvalitativ Metod Och Vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur ISBN 91-44-39861-1 
 
 
Säljö, R. m fl (1989). Som vi uppfattar det. Elva bidrag om inlärning och 
omvärldsuppfattning. Lund: Studentlitteratur ISBN 91-4431231-8 
 
 
Strømnes, Å.L. (1995). Kunskapssyn och pedagogik. Historisk analys och jämförelse. 
Stockholm. Liber Utbildning AB.  
 
 
Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: studentlitteratur. ISBN 91-44-03802-X 
 
 
Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94. Skolverket: CE Fritzes AB.  
ISBN 91-85545-01-5 
 
 
Vygotskij, Lev Semenovich. (1978). Mind in society. The development of higher 
psychological processes. Cambridge: Harvard University Press. ISBN 0-674-57629-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 26 -

Bilaga 1 
 
 
 
Frågor 
 
 
 
Vad är kunskap? 
 
 
 
Vad tycker du är viktigt att kunna? 
 
 
 
Vad är en kunnig person? 
 
 
 
Vilken kunskap tycker du att du lär dig i skolan? 
 
 
 
Är det viktigt för dig hela livet? 
 
 
 
Vad är det viktigaste du får lära dig i skolan? 
 
 
 
Är det du lär dig i skolan viktigt att kunna? 
 
 
 
Saknar du något ämne i skolan 
 




