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ABSTRAKT 
 
 
Sedan slutet av 1990-talet har vuxenutbildningen i vårt land varit ett viktigt 
utvecklingsområde. Begreppen livslångt lärande och livsvitt lärande har diskuterats. Med 
avsikt att utveckla det livslånga lärandet har en rad utvecklingsprojekt startats. Ett av dem är 
CV i Skellefteå som verkat som ett centrum för information, vägledning och validering. 
Validering är en metod att undersöka individens kunskap, både teoretisk och praktisk. Vi har 
av tradition i Västeuropa en teoretisk.vetenskaplig kunskapssyn som innebär att endast det 
kan kallas kunskap som går att bevisa med upprepningsbara experiment. Syftet med min 
studie har varit att ta reda på om utvecklingsarbetet inom vuxenutbildningen, med validering 
som en viktig metod, har påverkat kunskapsuppfattningen i vårt samhälle.  
Jag har intervjuat sex personer som varit engagerade i CV:s verksamhet i Skellefteå.  Jag har 
också läst några av de dokument som bär ideologin bakom utvecklingen av det livslånga 
lärandet. Studien visar att intervjupersonernas uppfattning om kunskap är bredare än 
teoretisk-vetenskaplig. De lästa dokumenten erkänner också kunskap i alla dess former. En 
bredare kunskapssyn än den teoretiska finns också i den vanliga skolans styrdokument. Men 
min erfarenhet är att kunskapsbegreppet inte diskuteras lika livligt i den vanliga skolan som i 
vuxenutbildningen. Det är, enligt min mening, viktigt att debatten förs även där. Vi står i 
klassrummet varje dag inför situationer där vi, som lärare, borde fråga oss om vi handlar 
enligt en kunskapssyn som erkänner alla former av kunskap eller om vi ser på lärande som 
något som endast sker i vårt klassrum under ledning av oss själva. 
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BAKGRUND 
 
Inledning 
 
Jag hade arbetat 15 år som journalist när jag tröttnade på stressen och veckopendlandet. 
Alternativet att flytta till pendlingsorten var inte aktuellt och på hemorten fanns inga roliga 
jobb. Utom kanske… Tanken hade nog funnits där att undervisa på medieprogrammet på 
gymnasiet. Men jag var för gammal för att låna pengar till utbildning och ganska ointresserad 
av att börja på ”A-kurs A”. Min högskoleutbildning består sedan tidigare av en massa poäng 
från varierande utbildningar och enstaka kurser. 
 
Då fick jag syn på en annons i lokaltidningen om validering av yrkeskunskap. 
Yrkeslärarprogrammen på gymnasieskolorna i Skellefteå behövde lärare och man kunde få sin 
erfarenhet validerad och sedan läsa tre terminer på lärarutbildningen. Jag anmälde mig. Efter 
ett par månader fick jag ett protokoll med siffror som beskrev min kompetens inom 
journalistyrket, min ledarförmåga och mina formella meriter. Protokollet visade att det faktum 
att jag bytt arbetsplats ett antal gånger var meriterande, varierande arbetsuppgifter och olika 
arbetsmiljöer fick höga poäng. Den som hade validerat mina kunskaper var bekant: Han hade 
arbetat länge i branschen och vi hade varit på samma arbetsplats i några år. Resultatet kändes 
pålitligt eftersom valideraren var erfaren men också lite överraskande. Det var ovant att tänka 
att mina år på olika redaktioner kunde bli synliga i form av poäng på samma sätt som en 
högskolekurs. Summan av mina meriter blev 60 poäng och en plats på lärarutbildningen var 
min! Så lätt var det! Det kändes som en genväg, men för mig var det den enda möjliga. Det 
hade inte blivit några studier för mig utan valideringsprotokollet. 
 
I efterhand har jag haft anledning att fundera över vad det protokollet egentligen mätte. Vilka 
kunskaper redovisas där och hur kommer det sig att de kan ge 60 poäng på högskolan utan att 
jag läst några kurser i de ämnena? Håller det på att hända något med synen på kunskap i vårt 
land? Det måste ju finnas en orsak till att man kan komma in på högskolan på 15 års 
erfarenhet istället för på kurspoäng.  Under de senaste två terminerna har jag också haft 
anledning att tänka mycket på vad kunskap är, hur man skaffar sig den och hur den mäts. Det 
är ju intressant för mig som lärare om det verkligen håller på att ske en utveckling, kanske en 
breddning av begreppet kunskap. Det skulle ju påverka min gärning i klassrummet om jag på 
allvar hade att ta ställning till vad elever redan kan genom sina erfarenheter och sin bakgrund.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CV i Skellefteå – ett försök att utveckla vuxnas lärande 
 
Det var inom ramen för EU-projektet CV i Skellefteå som jag fick min validering och kunde 
börja på lärarutbildningen. Ett av de stora enskilda uppdragen som CV haft är just validering 
av kandidater till yrkeslärarutbildning för gymnasieprogrammen i Skellefteå och några andra 
orter i Norrbotten och Västerbotten. En utvärderingsrapport av Lemar (2005) visar att den 
avgränsade del av CV:s verksamhet som omfattade validering för yrkeslärarutbildning 
producerade cirka trettio lärarkandidater inom olika yrkesområden. CV, som är ett projekt i 
Mål 1 Norra Norrland, heter egentligen Centrum för information, vägledning och validering. 
Det startade 2000 och har förlängts fram till årsskiftet 2005/2006. Det ursprungliga syftet med 
projektet var att skapa ett gemensamt informations- och vägledningscentrum i Skellefteå dit 
människor med varierande behov kunde vända sig. I projektansökan för CV (2000) förklarar 
man problembilden såhär: ”Vi har ingen gemensam plattform där näringslivets parter kan 
synliggöra för utbildningsväsendet sina behov av kompetenshöjande åtgärder.” 
(Projektansökan, 2000, s.4) CV skulle vara nyskapande på det sättet att individen skulle få 
tillgång till kvalificerad information och vägledning om alla sina möjligheter och utifrån den 
kunna fatta beslut om sin framtid. Resurser från arbetsförmedling, utbildningsväsende och 
näringsliv samlades i CV. Det innebar för arbetssökande och andra intresserade att de ”på ett 
och samma ställe kan få information, vägledning och validering, samt kan delta i ”pröva-på-
verksamhet” som hjälper individen att utifrån sina tidigare kunskaper kunna välja den 
utbildning som passar bäst.” (Ibid. s.5)  
 
Innan CV startade hade Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommuns arbetsmarknadsavdelning 
och de olika utbildningsanordnarna i Skellefteå sina egna informatörer och vägledare. De 
arbetade för respektive organisation utan kontakt med andra. Det upplevdes mycket 
otillfredsställande.  I samband med genomförandet av Kunskapslyftet i Skellefteå samlade 
dessa organisationer sin information och vägledning under samma tak i Infoteket. Det var en 
informationscentral där de sökande kunde få svar på frågor om studier i Sverige och 
utomlands, studiefinansiering, yrkesval och prognoser om framtida arbetsmarknad. 
Erfarenheterna från Infoteket utgjorde grunden på vilken CV sedan byggdes. CV skulle vara 
en informationscentral belägen mitt i stan. Det ansågs viktigt att den fanns på en neutral plats 
och var lätt tillgänglig för alla. Tanken var att få människor till jobb och skolbänk utan för 
många omvägar. Att gå till informations- och vägledningscentrum skulle vara ett snabbt och 
resurssnålt sätt för vuxna att komma igång igen efter arbetslöshet eller ännu hellre en chans att 
byta jobb innan arbetslösheten var ett faktum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I spåren av ett krisartat 90-tal 
 
Behovet av ett samlat informationscentrum för vuxna arbetssökande i Skellefteå hade vuxit 
fram under det krisartade 1990-talet. Skellefteå hade, liksom övriga landet, drabbats av hög 
arbetslöshet bland annat till följd av den strukturomvandling som föregått. Antalet jobb inom 
basnäringarna hade minskat kraftigt från 1988 till 1992. Under den femårsperioden minskade 
jobben i skog, gruva, industri och byggverksamhet med sammanlagt drygt 2 300 
arbetstillfällen. (SCB, Bilaga 1) Konsekvenserna blev tydliga för de människor som 
engagerade sig direkt i de arbetslösas situation. En allt vanligare bild blev människor i 
medelåldern som kom till arbetsförmedlingen för första gången efter ett helt arbetsliv på 
samma jobb. Efter strukturomvandling hade plötsligt deras arbetsuppgifter försvunnit och de 
var inte längre behövda. De hade ett gediget kunnande inom sitt arbetsområde men det 
kunnandet passade inte i andra sammanhang och var således värdelöst på arbetsmarknaden. 
Deras utbildningsnivå var låg. För att möta dessa nya behov av hjälp för arbetslösa behövdes 
en utvecklad rådgivning. För att åstadkomma det krävdes samordning av de olika 
rådgivningskontoren i Skellefteå och ett arbete för att nå människor i ett tidigare skede, innan 
de blev arbetslösa. 
 
CV blev, för de människor som arbetade med arbetslöshet och vuxenutbildning, i Skellefteå, 
svaret på det behov av samlad och utvecklad rådgivning som de upplevde fanns. CV var en 
neutral plats, kontoret placerades i en lokal mitt i centrala stan med samma ingång som en 
sportaffär. Syftet var att besökarna inte skulle behöva bli sedda av sin arbetsgivare eller av 
någon annan när de gick in där. De skulle slippa råka ut för misstanken från arbetsgivaren att 
de var missnöjda med jobbet och slippa bli stämplade som arbetslösa fast de inte var det. CV 
har bedrivits som EU-projekt, de första fyra åren inom ramen för Mål 1 Norra Norrland, och 
under 2005 som ett projekt i Växtkraft. Antalet tjänster har varierat mellan 4,5 och 2,5 
beroende på vilka parter som varit inblandade under de olika projekten. Verksamheten har 
bestått till största delen av information och rådgivning samt av validering mot 
gymnasiebetyg, mot högskolepoäng och mot branschcertifikat.  
 
Vuxna är inga oskrivna blad 
 
En av den svenska regeringens åtgärder för att dämpa konsekvenserna av den höga 
arbetslösheten och ta hand om de många som arbetat i industrin och nu ”blev över” var 
Kunskapslyftet.  Det landsomfattande vuxenutbildningsprojektet där alla svenska kommuner 
deltog startade 1997.  Det var den största satsningen någonsin på vuxenutbildning i Sverige. 
Projektet pågick till och med år 2002 och vände sig i första hand till vuxna arbetslösa som inte 
hade gymnasiekompetens. Enligt en rapport från myndigheten för skolutveckling (2004) var 
avsikten att under perioden ”åstadkomma ett kunskapslyft för den grupp vuxna som hade 
störst behov av utbildning och hittills fått minst av samhällets utbildningsinsatser.” 
(Kunskapslyftet – ett lyft för den enskilde och samhället. s.4)  Här erbjöds människor att 
skaffa sig gymnasiekompetens enligt en individuell studieplan som skulle upprättas för varje 
deltagare. Med bättre kunskaper och ett därigenom stärkt självförtroende skulle de stå starkare 
på arbetsmarknaden. Regeringen räknade med att en mera kvalificerad arbetskraft skulle ge 
ökad tillväxt åt landet. 
De övergripande målen i Kunskapslyftet var: 
- Minska arbetslösheten. 
- Utveckla och förnya vuxenutbildningen. 
- Minska utbildningsklyftorna. 
- Öka förutsättningarna för tillväxt. 



 (http://www.skolutveckling.se ,  2005-11-15) 
Kunskapslyftet erbjöd ett stort utbud teoretiska och yrkesinriktade kurser från en rad olika 
utbildningsanordnare. Utbildningen skulle vara anpassad helt efter deltagarens personliga 
önskemål.  Målet var hela tiden att förbättra deltagarens möjligheter på arbetsmarknaden och 
förbereda för eventuella fortsatta studier. Rådgivningen fick en central plats i Kunskapslyftet 
eftersom varje deltagare skulle arbeta efter en personlig utvecklingsplan. Begreppet livslångt 
lärande var centralt i verksamheten och med det menades att individen med en bra 
grundutbildning sedan har förutsättningar att lära sig under hela livet. Här räknades 
informella kunskaper och färdigheter som inte framgår av betyg lika värda som formella 
kunskaper inhämtade i det traditionella utbildningsväsendet. Validering nämns i 
Kunskapslyftet som ett självklart verktyg för bedömning av den samlade kunskap som 
deltagarna besitter. Validering skulle bl a vara ett sätt för den studerande att förkorta sin 
studietid. 
   
 Sverige efter Kunskapslyftet 
 
Kunskapslyftet, dess mål och metoder, satte ny fart på diskussionen om vuxenutbildningen i 
Sverige och de grundläggande tankarna kring den. Projekt och utredningar följde i 
Kunskapslyftets spår. Flera utvecklingsprojekt likt CV i Skellefteå startades för att utveckla 
teori och praktik kring det livslånga lärandet och den framtida vuxenutbildningen. I 
regeringens proposition Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen (2000) 
föreslogs mål och strategier för vuxnas lärande som senare antogs av riksdagen i maj 2001.     
I målbeskrivningen sägs att:  
 
     ”Alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja  
     personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis  
    fördelning.” (Prop 2000/01:72  s.14) 
 
Strategierna för att nå detta mål var bl a att utveckla pedagogik och arbetsformer som kunde 
bättre svara mot individens behov i kunskapssamhället, stödja individens lärande genom 
rådgivning och vägledning, skapa ändamålsenliga lärmiljöer som innebär utveckling av 
nätbaserad undervisning och det ekonomiska stödet till vuxna studerande. Bland strategierna 
betonas alltså rådgivning och vägledning till den kunskapssökande individen. I propositionen 
sägs uttryckligen att ”individens …kunskapssökande stöds av vägledning och rådgivning 
baserad på erkännande av faktiska, redan förvärvade kunskaper.” (Ibid. s.12) 
 
I en stor utredning (SOU 2001:78) fanns följande förslag till radikala förändringar i systemet 
för vuxnas lärande.  
- Ett nationellt system för validering borde inrättas i Sverige. Det skulle innebära att man 

skapade ett gällande kompetensbevis och att validering skulle tillämpas av både högskola 
och ungdomsskola. 

- Kommunerna skulle bli skyldiga att tillhandahålla validering. 
- En myndighet för validering skulle inrättas. 
Inga av dessa förslag blev verklighet. Istället fortsatte diskussionen om vuxnas lärande i både 
i Europa och på hemmaplan och flera försöksverksamheter fortsatte och utvecklades. 
 
 
 
 
 
 

http://www.skolutveckling.se


 
 
Livslångt lärande 
 
CV i Skellefteå är, som visats, en av de verksamheter som utvecklar metoder för det livslånga 
lärandet i kunskapssamhället Sverige. Jämte begreppet livslångt lärande används ofta flexibelt 
lärande för att framhålla att det livslånga lärandet pågår under livets olika skeden, i olika 
miljöer och på olika sätt. Validering är en viktig del i det livslånga lärandet. Genom validering 
sätter man ett värde på den kunskap individen har oavsett om den inhämtats i det formella 
utbildningssystemet eller i arbetsliv eller föreningsliv i Sverige eller utomlands. I 
departementsskrivelsen Validerings m. m. (2003) sägs att ”Det är angeläget att betona att 
validering är en naturlig del av det flexibla lärandet”. Andra naturliga delar kan vara arbete, 
studier i formella utbildningssystem eller vardagserfarenheter. Lärandet pågår hela livet                                   
och det är individen själv som aktivt söker kunskap. 
 
En sökning på Internet efter begreppet livslångt lärande ger 787 av de mest relevanta 
sidhänvisningarna av cirka 135 000 svenska sidor. (http://www.google.com 2005-12-09)  Det 
är alltså ett mycket aktuellt begrepp som används flitigt i debatten idag. Nationalencyklopedin 
definierar livslångt lärande som  
 
         ”Pedagogisk term som på 1990-talet ersatte termen livslång utbildning och som innebär att individen är 
           kapabel att lära sig under hela sin livstid. Livslångt lärande förutsätter att individen själv tar ansvar för   
           sin  utbildning och aktivt söker kunskap inte endast vid utbildningsinstitutioner, utan även på    
          arbetsplatser och i vardagslivet.” (http://80-www.ne.se.2005-12-09) 
 
En sådan tolkning verkar okomplicerad och självklar men det kan diskuteras om begreppet 
betyder samma sak i dagens debatt som det gjorde när det först introducerades av UNESCO i 
slutet av 1960-talet. Rubenson (Ellström, Gustavsson, Larsson red. 1996) ser att en 
förskjutning har skett av begreppets innebörd. Från början stod livslångt lärande för ett 
självstyrt lärande, inriktat mot individuell frigörelse och självförverkligande. Det 
representerade ett humanistiskt bildningsideal där fokus ligger på individens bildning i olika 
situationer och med målet att bli en demokratisk människa. Men från slutet av 1980-talet 
tolkas begreppet på ett annat sätt. Då betyder människans lärande för den ekonomiska 
utvecklingens skull mera än lärandet för individens och den demokratiska utvecklingens skull. 
Tanken om livslångt lärande ses som ett led i strävan efter ekonomisk och teknologisk 
utveckling.  
 
             ”Diskussionerna förs nu inom ramen för ett nytt politisk-ekonomiskt perspektiv, som  
               identifierar betydelsen av högt utvecklat humankapital, vetenskap och teknologi för     
               att stödja omstrukturering och större internationell konkurrenskraft genom ökad  
               produktivitet.” (Ibid. s.32)  
 
Det livslånga lärandet, menar Rubensson (1996),  knyts i debatten på 1990-talet helt och 
hållet till ett politisk-ekonomiskt perspektiv och borta är tanken att människan genom 
livslångt lärande skulle utveckla sig själv för att arbeta för en demokratisk utveckling av 
samhället.  
 
Betyg på erfarenheten 
 
Europeiska Unionen presenterade 2000 ett ”Memorandum om livslångt lärande”.  Syftet var 
att skapa debatt om vuxenutbildning och livslångt lärande bland medlemsstaterna. I Sverige 
hölls en nationell konsultation med anledning av EU:s 
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memorandum.(Utbildningsdepartementets skriftserie, rapport 5,. 2001))  I  konsultationen 
diskuterades utgångspunkterna för memorandumet samt de sex nyckelpunkter som fanns där. 
En av dem behandlade ämnet ”Att värdesätta lärandet”. EU-kommissionen menar att 
medlemsländerna måste utveckla värdering och validering av lärande i icke-formella och 
formella miljöer. En viktig fråga, anser kommissionen, är att diskutera hur länderna ska 
modernisera de nationella systemen för utfärdande av utbildningsbevis. Inom unionen måste 
skapas system för utvärdering av tidigare erfarenhetslärande. Arbetsgivare och 
utbildningsanordnare i olika länder ska övertygas om värdet av dessa system. I den svenska 
diskussionen varnas däremot för riskerna med en långtgående förenkling av 
kunskapsvärdering. ”Mera forskning behövs innan man kan jämställa icke-formellt och 
informellt lärande med det formella”, hävdade debattörer i Sverige. 
(Utbildningsdepartementet. 2001 s.35) Det fanns alltså ett motstånd i den svenska debatten 
mot EU:s långtgående ambitioner för ett gemensamt  europeiskt system för validering av det 
som kommissionen kallar erfarenhetslärande. Det informella lärandet kan inte utan vidare 
jämställas med det formella, ansåg debattörer i den svenska konsultationen. De var kritiska 
mot att EU:s insatser på utbildningsområdet framför allt syftat till att göra människor 
anställningsbara. Istället, menar svenska debattörer, att det livslånga lärandet borde syfta till 
att ge människor kunskaper för att vara aktiva medborgare. (Ibid s. 13) 
I  en departementsskrivelse (2003:23) kom så en sammanfattning av läget i  utvecklingen av 
den framtida vuxenutbildningen i Sverige. Förklaringen till att så få beslut fattats var, enligt 
skrivelsen, att många frågor måste samordnas, många politikområden berörs. Här konstateras 
att riksdagen tagit beslut om mål och riktlinjer för vuxnas lärande, att ett nationellt centrum 
för flexibelt lärande skapats 2002 samt att den kvalificerade yrkesutbildningen permanentats 
2002. Det sägs också i departementsskrivelsen att förutsättningarna för ett enhetligt, nationellt 
system för validering saknas (Ibid. s.33) och slutsatsen blir att inget sådant system ska tas i 
bruk och ingen myndighet för validering kommer att inrättas. Istället fortsätter 
utvecklingsarbetet bl a med hjälp av en ny delegation, Valideringsdelegationen. 
 
Vad är validering?   
 
Validering betyder att värdera de kunskaper en individ har oavsett var hon skaffat dem. 
Regeringens definition:  
 
        ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och  
         erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.”  
        (Ds 2003:23 s.19 ) 
 
Regeringen menar att validering ska användas som ett led i en pågående utbildning i syfte att 
klarlägga utbildningsnivån, anpassa innehållet och förkorta studietiden för den enskilde 
Valideringen kan också användas i anslutning till vägledning för att konstatera utgångsnivå 
för vidare studier. Slutligen kan också validering, enligt regeringen, vara ett verktyg för att 
dokumentera faktiska kunskaper och färdigheter inför ny anställning eller i samband med 
personalutveckling på arbetsplatsen. (http://www.valideringsdelegationen.se 2005-12-09)  
Kunskapslyftskommitténs definierar validering såhär: 
 
       ”En värdering av reell kunskap och kompetens i form av informell diagnostisering och/eller formellt  
        erkännande…inom såväl utbildnings- som yrkessammanhang…” (SOU 2000:28. s. 9) 
 
   Kommittén tycker att det är viktigt att validering är en process där även vägledning ingår. 
 

http://www.valideringsdelegationen.se2005-12-09


De olika definitionerna av begreppet validering innehåller beskrivningar av försöken att hitta 
nya vägar för att värdera individers utbildning, erfarenhet och kompetens så att kunskapen 
kan komma både individ och samhälle till nytta. Själva valideringsprocessen ser olika ut 
beroende på vilket syfte valideringen har. Det kan vara ett arbetsprov i autentisk miljö 
övervakat av en arbetsledare, det kan vara tester utförda mot kriterierna i ett nationellt 
gymnasieprogram eller en kartläggning med poängbedömning utförd av validerare inom en 
bransch. Något nationellt, enhetligt valideringssystem finns inte och kommer inte att 
fastställas. Däremot har regeringen i Propositionen ”Den öppna högskolan” uppmanat 
högskolorna att samarbeta kring validering och bestämma gemensamma kunskapskrav för 
likvärdiga utbildningar så att sökande inte får sin kompetens värderad på olika sätt vid olika 
lärosäten.  (Prop 2001/02:15) 
 
Kunskap är mera än att veta 
. 
Forskningen om kunskap tar sin utgångspunkt i de antika filosoferna. I en översikt över de 
senaste årtiondenas synsätt och diskussion kring kunskapsbegreppet utgår Gustavsson (2000) 
från Aristoteles  bok om etik, ”Den nichomachiska etiken” Där delas kunskap i tre former: 
Episteme som betyder teoretisk-vetenskaplig kunskap, Techne som står för praktisk-
produktiv kunskap och Fronesis som är politisk-etisk kunskap.Den teoretisk-vetenskapliga 
formen av kunskap, episteme,  har dominerat det västerländska tänkandet om kunskap. 
Kunskapandet bygger på forskning: Genom att undersöka tidigare okända delar av 
verkligheten framställs ny kunskap. Kunskapen måste dessutom, enligt den västerländska 
traditionen, vara på något sätt objektivt säkerställd. Forskaren eller experten ska kunna ange 
goda argument för det han påstår sig veta. Den teoretisk-vetenskapliga formen av kunskap 
ska vara allmängiltig och säker. Den ska bygga på experiment och undersökningar som går 
att kontrollera och upprepa. Nästa form av kunskap är, enligt Aristoteles etik, den praktiska 
kunskapen., techne. Gustavsson (2000) menar att ”utgångspunkten för kunskap…är 
människans handlingar och reflektionen över dessa”. (Ibid. s. 101) Människans handlande i 
praktiken och hennes reflektioner över sitt handlande leder till ny praktik. Här betyder 
handlande produktion. Kunskapen techne sitter i händerna, den utövas med händerna. Det 
ligger också i begreppet techne att kunskapen är bunden till den praktik eller till den situation 
där praktiken utövas. Den som besitter techne talar inte om sitt kunnande, det är en tyst 
kunskap. Slutligen behandlar Gustavsson det tredje aristoteliska kunskapsbegreppet, fronesis, 
den etisk-politiska kunskapen. (Ibid s.159)   Fronesis översätts ibland med klokhet. Det 
innebär att kunna ställa frågorna om målen och om det högsta goda för människan i 
allmänhet och omsätta det i etiskt och politiskt handlande som kan komma den enskilda 
människan till godo. Fronesis beskrivs i Den nichomakiska etiken som  ”en disposition att 
handla i förening med en riktig tanke om vad som är gott och ont för människan.” (ibid. 
s.170) Fronesis sitter således, liksom techne,  i kroppen. Det är en kunskap som förvärvas 
genom lång livserfarenhet. 
 
På väg mot ett erkännande av den tysta kunskapen? 
 
Begreppet tyst kunskap etablerades i svensk debatt i samband med forskning om 
yrkeskunnande och datorisering vid Arbetslivsinstitutet under 1980-talet. Forskarna fann, när 
de skulle överföra praktiskt kunnande till datoriserade system, att mycket av den praktiska 
kunskapen inte gick att beskriva. Molander (1998) diskuterar dessa försök att datorisera 
yrkeskunskaper. Det tysta i kunskaperna kan ha tre betydelser: 
1. Kunskaper som inte kan beskrivas i ord. En handling är inte detsamma som 

beskrivningen av den. Ett ljud är inte samma sak som beskrivningen av det. 



2. Det tyst förutsatta eller det tyst underförstådda Man lär sig hantverk genom att öva in 
rörelser och hantera verktyg och när man lärt sig blir den rätta rörelsen och hanterandet 
av verktyget något man inte tänker på, det är bara naturligt. 

3. Det tystade, det som inte fått röst eller som inte tillåtits få röst. Möjligheten att stå för 
och få erkännande för vad man kan och vet som kunskap. (Molander 1998.s. 42) 

Den tysta kunskapen, kunskapen-i- handling, är i det västerländska samhället underordnad 
den kunskap som kan beskrivas, den teoretiska, vetenskapligt belagda. Ibland erkänns den 
tysta kunskapen inte alls som kunskap. Molander ger dock sin egen tolkning av begreppet 
genom att beskriva den kunnige praktikern som uppmärksam i sin handling. Praktikern har 
förmåga att hålla flera alternativ öppna som levande möjligheter i sin handling. Han har 
överblick och beredskap för förändring och han prövar sig fram och lär sig samtidigt. Ju mer 
erfaren och kunnig han är ju mer skärper han uppmärksamheten. (Molander. s. 142)  
Molander konstaterar i slutdiskussionen att högskolan lever helt i den teoretiska 
kunskapstraditionen och har förvandlat kunskapen till ett ting, väl fastspikat med 
väldefinierade begrepp. En önskvärd utveckling vore att utveckla kunskapsbegreppet och där 
ta in levande kunskap, tyst kunskap, kunskap-i-handling, anser Molander. Frustrationen över 
den snäva kunskapssynen i det västerländska samhället kommer också till uttryck i Lindholms 
”Från fragment till helhetssyn” (1990). Här talas om en längtan efter helhetssyn i det starkt 
fragmentariserade samhället. Kunskapen blir liksom samhället i stort alltmer uppsplittrad. 
Kunskapen delas upp i smalare och smalare sektorer utan samband med varandra och utan 
möjlighet att uppfattas som helheter. Människan har behov av helhet och sammanhang vilket 
är omöjligt i det datoriserade och högspecialiserade samhälle vi lever i. Kunskapen om delar 
dominerar över kunskapen om helhet. Lindholm drar slutsatsen att logik och förnuft som 
kunskapskällor borde kompletteras med intuition: ”…intuition är en kunskapskälla som är 
annorlunda än logik och förnuft men liksom dessa oumbärlig.” (Ibid. s. 183) Intuitionen är en 
viktig kunskapskälla för att den är förknippad med känslor och viktig i den kreativa 
processen. Även Lindholm vill således vidga vår kunskapssyn och där införliva kunskap som 
har med känsla och kropp att göra. 
 
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning om kunskap de personer har som 
tagit initiativ till projektet CV i Skellefteå och vilken uppfattning om kunskap som kommer 
till uttryck i några av de dokument som styr verksamheter som CV i Skellefteå. 
  
-  Finns det tecken på att kunskapsuppfattningen i vårt land håller på att förändras och kan vi 
se spår av det hos dem som arbetar i ett sådant projekt som CV i Skellefteå? 
- Finns det motsvarande spår av förändring i kunskapsuppfattning i dokument som ligger till 
grund för utvecklingen av vuxenutbildningen i Sverige?  
 - Innebär den eventuellt nya kunskapsuppfattningen att den så kallade tysta kunskapen, den 
som utövas i praktiken och som sitter i kroppen, får ett erkännande? 
 - Innebär de spårade förändringarna av kunskapssynen en renässans för ett humanistiskt 
bildningsideal? 
 
 
 
 
 
 
 



METOD 
 
En del av den här studien består av intervjuer med personer som på ett eller annat sätt varit 
inblandade i projektet CV i Skellefteå. Intervjun var en självklar metod i den här studien som 
handlar mera om vad människor tänker på djupet än deras ställningstagande i en eller annan 
konkret fråga. Jag var ute efter de intervjuade personernas egna beskrivningar av 
verksamheten på CV och deras uppfattning om kunskap. Intervjupersonens egen värld och 
beskrivningen av den är det centrala i den kvalitativa forskningsintervju så som den framställs 
i Kvale (1997). ”En kvalitativ forskningsintervju söker täcka både det faktiska planet och 
meningsplanet, även om det brukar vara svårare att intervjua på det senare planet.” (Kvale, 
1997 s. 36)  Mitt syfte att undersöka CV i Skellefteå, dess verksamhet, men framför allt de 
bakomliggande tankarna om kunskap, krävde en metod som kunde gå på djupet hos några 
människor som var engagerade i verksamheten och starkt motiverade för det de håller på med. 
Jag ville komma åt deras egna tankar om vad kunskap är även om de aldrig någonsin tidigare 
försökt formulera dem. Det krävde en intervju som gav utrymme åt deras egna tankar att löpa 
fritt, en intervju som kunde starta i något välbekant och allmänt och sedan borra vidare för att 
till slut komma till de ganska svåra frågorna om vad kunskap är. Intervjupersonerna måste få 
tid att beskriva sina tankar så trevande, eftertänksamt som de behövde. Detta syfte krävde en 
kvalitativ metod: 
 
      ”Den kvalitativa  forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa  
        aspekter av den intervjuades livsvärld, den arbetar med ord, inte med siffror.” (Kvale 1997, s. 36)  
 
Den andra delen av studien består av läsning och analys av några av de dokument som ligger 
till grund för utvecklingen av vuxenutbildningen i vårt land från Kunskapslyftet i början på 
1990-talet och fram till nu. Det är dels dokumenten bakom CV i Skellefteås tillkomst och 
verksamhet dels dokument som ligger till grund för beslut om den fortsatta utvecklingen av 
det livslånga lärandet. 
 
Material och urval 
 
Undersökningsmaterialet består av intervjuer med personer som arbetat med uppbyggnaden 
och genomförandet av projektet CV i Skellefteå och av dokument som diskuterar 
utvecklingen av vuxenutbildningen i Sverige och Europa samt dokument som styr 
utvecklingsverksamhet inom vuxenutbildningen. Dessutom har jag studerat de dokument som 
styr den vanliga skolan idag. Intervjuerna innehåller inledande faktafrågor med anknytning till 
intervjupersonens egna förhållanden. (Intervjufrågor. Bil. 2) Sedan kommer frågor om arbetet 
med CV, om metoder och utveckling av metoder. Slutligen ställs frågor om intervjupersonens 
uppfattning om kunskap. De dokument som ingår i studien är några i floden av 
departementsskrivelse, propositioner och utredningar som behandlar frågorna om 
vuxenutbildningens framtid i Sverige och i Europa. På den stora mängden dokument märks att 
ämnet vuxenutbildning diskuteras flitigt och därmed också metoderna för vuxnas lärande. 
Vad kunskap är och hur det skall mätas är en viktig ingrediens i den debatt som förs.  
 
I den här studien har sex personer intervjuats, fyra män och två kvinnor. De har alla varit 
involverade i projektet CV i Skellefteå. Det betyder inte nödvändigtvis att de varit anställda i 
projektet utan deras engagemang kan ha haft andra former. Personerna valdes ut bland ett 
större antal personer som föreslagits av projektledaren. Intervjupersonerna har varit 
engagerade för CV i Skellefteå vid olika tidpunkter under dess verksamhet och de har haft 
olika funktioner i den. Gemensamt för intervjupersonerna är att de har ett starkt engagemang 
för vuxnas lärande. Samtliga har också lång erfarenhet av arbete med vuxna som studerar eller 



söker arbete. Intervjupersonernas långa erfarenhet är en fördel för min studie eftersom de 
utifrån den kan beskriva en utveckling som är intressant. De kan också ha uppfattningar om 
framtiden utifrån sina erfarenheter. På grund av sitt engagemang i CV har intervjupersonerna 
läst och tagit intryck av en hel del av den litteratur som finns om ämnen som livslång lärande 
och validering.  Det kan ha gett dem möjlighet att reflektera över begreppet kunskap och bilda 
sig en egen uppfattning om begreppet. Jag har kallat intervjupersonerna IP1, IP2, IP3 osv. 
  
De dokument jag läst har jag valt dels därför att de fanns i projektledaren för CV:s bokhylla 
och att det syns att de är flitigt lästa, dels därför att alla intervjupersoner jag talat med någon 
gång under intervjun hänvisat till någon av dessa dokument. Jag antog därför att dokumenten 
ifråga kunde ha påverkat intervjupersonernas sätt att tänka och visionera. Jag antog också att 
de kan ha styrt utvecklingen inom vuxenutbildningen de första åren av 2000-talet. I dem 
redovisas de grundläggande uppfattningarna om kunskap och vuxnas lärande på vilken 
utvecklingen ska vila. Dokumenten är följande:  
- SOU 1997:158 ”Vuxenpedagogik i teori och praktik. Kunskapslyftet i fokus”. Boken 

diskuterar  pedagogik, organisation och ansvar för vuxenutbildningen i Sverige med 
utgångspunkt i Kunskapslyftet. Det är kunskapslyftskommittén som gett ut den. Syftet är, 
enligt förordet att ”ge perspektiv på Kunskapslyftet, att väcka reflexion och  skapa dialog 
kring vuxenpedagogiska utmaningar och vuxenutbildningens framtida roll.”  

- Prop 2000/01:72 ”Vuxnas lärande – och utvecklingen av vuxenutbildningen”. 
- Regeringens förslag till ändring i skollagen om vuxenutbildningen och förslag till mål 

och strategier för vuxnas lärande. 
- Prop 2001/02:15  ”Den öppna högskolan”. I propositionen ger regeringen förslag och 

redovisar sin syn på hur universitet och högskolor ska bredda sin rekrytering för ökad 
mångfald och för att minska den sociala snedrekryteringen som finns. Här ger också 
regeringen sin syn på högskolans roll i det livslånga lärandet. Det gäller t ex bedömning 
av reell kompetens. 

- ”Debatten om det livslånga lärandet – den nationella konsultationen om EU-
kommissionens memorandum om livslångt lärande  2001” Utbildningsdepartementet. Här 
redovisas de viktigaste punkterna i EU-kommissionens memorandum om livslångt 
lärande samt den svenska debatten om detta memorandum. 

  
Genomförande 
 
Utgångspunkterna för verksamheten CV i Skellefteå var att skapa ett centrum för vägledning 
och validering för individer som var på väg att söka arbete eller ville av andra skäl hitta nya 
möjligheter för arbete och studier. Centrumet skulle utveckla metoder för vägledning och 
validering, visa på nyttan av validering för individ, näringsliv och utbildningsväsende. CV 
skulle ansvara för utveckling av kvalitetssäkra valideringsmetoder. Uppdraget var 
mångfacetterat och de som jag har intervjuat har på olika sätt bidragit till att genomföra detta. 
Därför har jag formulerat intervjufrågorna på ett sätt som jag tror ger intervjupersonen 
chansen att gå från det konkreta och verklighetsnära till det abstrakta och kanske 
svårformulerade. De första frågorna handlar om intervjupersonen själv och hans/hennes roll i 
CV. Sedan kommer några frågor om intervjupersonens förväntningar på CV:s verksamhet och 
vilka resultat han/hon anser att CV åstadkommit. Slutligen ställer jag frågan öppet om hur 
intervjupersonen skulle beskriva sin syn på kunskap och om den synen förändrats eller 
påverkats under arbetet med CV. (Intervjufrågor. Bil. 2) 
  
Intervjuerna genomfördes under veckorna 42-44, 2005. Varje intervju tog cirka en timme. 
Samtalen spelades in på en liten, digital inspelningsmaskin. Parallellt med inspelningen förde 



jag anteckningar. Intervjuerna skrev sedan ut i så nära anslutning till intervjutillfället som 
möjligt. I några partier av intervjun, framför allt i början, sammanfattas intervjupersonernas 
uttalanden eftersom de beskriver fakta som utgör bakgrund och inte kommer att ha så stor 
plats i undersökningsresultatet. På grund av dålig ljudkvalitet på två av intervjuerna tvingades 
jag sammanfatta dem utifrån mina anteckningar och vad jag minns av dem.  
  I redovisningen av intervjuerna har jag samlat svaren kring fyra teman: 
 1. Intervjupersonernas förväntningar på CV:s verksamhet och hur de infriades 
 2. Intervjupersonernas uppfattning om vilken nytta CV:s verksamhet i allmänhet och 
validering i synnerhet har åstadkommit. 
 3. Intervjupersonernas egen beskrivning av sin kunskapssyn. 
 4. Intervjupersonernas uppfattning om vuxenutbildningen i framtiden. 
 I svaren som behandlar dessa fyra teman finns kärnan av intervjupersonernas tankar kring 
dagens och morgondagens vuxenutbildning, betydelsen av vägledning och validering och 
synen på kunskap  Läsningen av de valda styrdokument och debattdokument som ligger till 
grund för dagens vuxenutbildning i Sverige och det livslånga lärandet koncentrerades till de 
delar som behandlar teori och utgångspunkter. Diskussion och förslag om praktiskt 
genomförande, organisation, ansvarsfördelning mm har helt lämnats därhän. Jag har bara 
intresserat mig för hur dessa dokument beskriver kunskap och grundläggande tankar bakom 
det livslånga lärandet.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RESULTAT 
 
Här redovisas först ett sammandrag av de sex intervjupersonernas svar på mina frågor. Svaren 
är samlade i fyra teman; vad de förväntade sig av projektet CV och hur sedan deras 
förväntningar uppfylldes, vilken nytta de anser att CV gjort, hur de ser på kunskap, och vilka 
tankar de har om framtidens vuxenutbildning. Därefter kommer några exempel på 
grundläggande tankar om kunskap hämtade ur en rad dokument som kan sägas vara styrande 
för verksamheter som CV. Det är bl a regeringspropositioner och diskussionsredovisningar 
som ger en bild av den svenska kunskapsdebatten idag. 
 
Del 1. Intervjusammanfattning 
 
Vad intervjupersonerna väntade sig 
 
Den viktigaste förhoppningen hos flera av intervjupersonerna var tanken att skapa en 
oberoende plats för en ny sorts vägledning för arbetslösa och andra arbetssökande. Tidigare 
hade det funnits studie- och yrkesvägledare hos olika utbildningsanordnare och på 
Arbetsförmedlingen. De hade ofta, enligt intervjupersonerna, bedrivit en vägledning som 
gynnade den utbildningsanordnare de var anställda hos, det vill säga informerat mest om de 
utbildningar som fanns där medan den sökande fick ingen eller knapphändig information om 
andra utbildningar. Den sökande fick en alltför begränsad information därför att vägledaren 
var inriktad på att sälja den egna utbildningen. Förhoppningen var också att nå personer i ett 
tidigare skede, alltså innan de blivit arbetslösa. Detta krävde ett oberoende kontor som inte 
förknippades med utbildningsanordnare eller Arbetsförmedlingen. En sökande skulle kunna 
gå in på kontoret utan att bli stämplad som arbetslös och utan att bli sedd av sin arbetsgivare 
som den som är missnöjd med jobbet och söker nytt jobb. Intervjupersonerna hoppades att 
med CV skulle vägledningen få en ny roll och att kvaliteten i rådgivningen skulle höjas. 
Rådgivningen skulle bedrivas utifrån ett rent individperspektiv och utgå strikt från den 
enskildes behov. 
 
        ”Jag ville få igång processen kring vägledningens nya roll. Den gamla rollen var att strikt kolla upp en  
          individs kunskaper och sen kolla vad den borde läsa för att nå målet. Men den nya rollen var att tala med  
          individen, utgå från individen, hans intresse och läggning. Vad vill han satsa på? Vägledaren måste 
           koncentrera sig på en metodik att leda samtal så att självförtroendet stärks hos individen.” (IP 5) 
 
En viktig förhoppning för intervjupersonerna var att individen skulle stå i centrum i den nya 
formen av vägledning.  Verksamheten med vägledning och validering skulle bli ett sätt att 
bekräfta människor och tilldela deras kunskaper och erfarenheter ett värde. Det borde vara ett 
erkännande som hade ett reellt värde som verkligen kunde användas som yrkesbevis eller som 
inträdesbiljett till högskolan. 
 
        ”Mitt mål var att skapa möjligheter. Det slog an mot min egen bakgrund som är brokig. Jag har läst på  
         senare tid. Tidigare har jag jobbat som fordonsmekaniker, fordonselektriker och instruktör på Boliden. Sen  
        blev det Lernia. Jag hade en massa kompetens som aldrig bekräftats. Det finns kanske beskrivet nånstans i  
        en mening: Femton års erfarenhet.” (IP 2) 
 
Förhoppningarna hos intervjupersonerna koncentreras kring: 
- den neutrala platsen för information och vägledning 
- den oberoende och individinriktade vägledningen. 
- de ökade möjligheterna för individen att få sin kunskap bekräftad.  



 
 
Intervjupersonernas uppfattning om utfallet 
 
I intervjupersonernas berättelser om hur de tyckte att CV motsvarat deras förväntningar ryms 
både frustration och glädje. En av intervjupersonerna pekar på att CV hade en begränsande 
effekt i början av sin verksamhet. Det fanns till och med en tendens till avundsjuka hos de 
involverade i CV att arbetssökande och andra inte bara kom till CV utan tog andra vägar för 
information och rådgivning. Det fanns en outtalad inriktning att CV skulle sköta all 
rådgivning. En annan intervjuperson säger att hon trott det skulle gå fortare att få igång 
verksamheten med validering. Det tog två år att åka runt och informera om validering hos 
skolor och branschråd. Informationen togs först emot positivt men vid nästa möte fick CV:s 
informatörer starta från början igen. Det fanns en stor tvekan och tröghet innan 
valideringsverksamheten kom igång. Vissa branscher insåg inte behovet av validering. 
Arbetsgivarna frågade inte efter det eftersom de kunde välja bland många kvalificerade 
arbetssökande som stod till förfogande. Det fanns också frågor kring hur valideringen skulle 
kvalitetssäkras. En annan frustration gällde samarbetet med gymnasieskolorna där en av 
intervjupersonerna hoppats på ett samnyttjande av lokaler. Skolornas lokaler står tomma på 
kvällar och helger och skulle gå att nyttja av andra parter men det visade sig svårt. Det fanns 
inget intresse från skolledningarnas sida att utveckla ett sådant samarbete. Slutligen tycker en 
intervjuperson att CV misslyckats med att locka till sig sökande som inte är arbetslösa. Det 
fanns en förhoppning att med CV nå personer som har jobb men som vill ändra på sin 
situation eller bara ta reda på vilka möjligheter som finns. Det är tydligt att de 90 procent som 
har jobb är underrepresenterade hos CV. Däremot är flera av intervjupersonerna eniga om att 
CV lyckats i sina ambitioner att skapa en öppen och neutral plats för information och 
vägledning. Parterna som samarbetar i projektet CV har hitta varandra och 
Arbetsförmedlingens vägledningstjänst kompletteras nu på ett bra sätt av CV. 
 
          ”Vi jobbar ju på Campus och i Stadshuset Brinken. På båda ställena är det lätt att droppa in. De som   
            kommer behöver inte veta vad de vill. Det finns ingen dörr med röd lampa….Några som kommer vill ba 
             ra titta på broschyrer, de kan söka själva på datorerna. Det är fritt.” (IP 1) 
 
Även valideringsverksamheten är flera av intervjupersonerna nöjda med. Efter en trög start 
kom valideringen igång från 2003. Det blev vanligare med validering och det diskuterades på 
flera håll vilket gynnade CV. Förståelsen för validering blev större i omvärlden. 
Högskolevalideringen har till och med gått bättre än förväntat, enligt intervjupersonerna. 
Gymnasieskolan i Skellefteå hade stora behov av nya yrkeslärare vilket ledde till att 
universiteten i Umeå och Luleå så småningom engagerade sig och en valideringsprocess 
vidtog för att tillgodose behovet av yrkeslärare. 
 
Vissa av intervjupersonernas förväntningar har infriats med råge medan andra har grusats: 
- valideringsverksamheten kom igång efter en trög start och överträffade sedan  
- förväntningarna: på vissa områden 
- att skapa en gemensam och neutral plats för information och rådgivning har lyckats 
- att skapa en stor frihet för den sökande och en öppenhet på informationskontoret har 

lyckats 
- CV misslyckades med att nå personer som inte var arbetslösa  
- CV hade i början en tendens att vara hämmande för andra rådgivningsverksamheter 
- CV lyckades inte samarbeta med gymnasieskolorna om t ex lokaler. 
  
 



 
 
Vilken nytta har CV gjort? 
 
I målen för CV:s verksamhet sägs att CV ska vara med och skapa ett neutralt centrum för 
information och vägledning och ett nätverk av kompetens för att validera formell och 
informell kunskap. Har det blivit så enligt intervjupersonerna eller vilken är den största nyttan 
som CV åstadkommit?  Alla intervjupersonerna anser att CV gjort nytta. De flesta är nästan 
entusiastiska över de resultat som åstadkommits. En av intervjupersonerna är ändå kritisk mot 
validering som är en av verksamhetsgrenarna. Han menar att de sökande inte i första hand är 
ute efter att snabbt komma igenom en utbildning. Själva syftet med utbildning är för dem 
något helt annat: 
 
       ”Validering är inte så efterfrågad. Hade våra kunder varit ute efter en snabb väg till ett nytt jobb hade  
         validering varit efterfrågad, men det är den inte. Dom vill gå i skola, träffa andra människor. Vissa blir  
        upprörda när man föreslår validering. Syftet är inte att snabbt ta sig igenom.” (IP 6) 
 
Den nytta som de flesta av intervjupersonerna nämner spontant är att CV hjälpt människor att 
få ”papper på sina kunskaper”. Genom att validera kunskaper som erhållits i arbete eller 
genom andra erfarenheter har individen fått bevis som är värda något antingen för 
gymnasieskola/högskola eller för arbetsgivare. Ett par av intervjupersonerna ger exempel på 
nyttan av intygen för arbetsgivare. Den ena pekar på den stora satsningen som Skellefteå 
kommun gjort för att öka kompetensen i vården. Man har utbildat vårdbiträden till 
undersköterskor genom validering av deras erfarenhet och kompletterat med studier på 
gymnasiets omvårdnadsprogram. En annan berättar om några elektriker som sökte 
praktikplats på en datafirma men arbetsgivaren ville se papper på deras kunskaper i 
elektronik. De fick genom CV komma till en elektroniklärare på gymnasieskolan och visa vad 
de kunde. Eftersom de alla var mycket erfarna, de hade bl a kopplat nätverk utomlands, 
validerade de 450-700 gymnasiepoäng på fyra veckor. Det motsvarar en termins studier. De 
fick sedan jobb eller praktikplatser med hjälp av sina valideringsintyg.  Värdet av intygen 
betyder också mycket för individens egen uppfattning om sig själv, menar intervjupersonerna 
det är jag-stärkande att ha intyg på sina kunskaper. Att ha papper på sina kunskaper har också 
ett rent ekonomiskt värde både för individen och för samhället. Det blir en kortare 
utbildningstid om den sökande kan validera en del av kurserna och därmed gå snabbare fram 
och det innebär minskade kostnader.  
 
En annan viktig nytta som flera intervjupersoner pekar på är att CV-projektet skapat förståelse 
för validering hos utbildningsväsendet. De anser att det traditionella utbildningsväsendet 
insett att lärande inte bara sker inom skolans väggar. Särskilt inom den kommunala 
vuxenutbildningen har man ändrat sitt sätt att se på kunskap, man bygger inte längre bara på 
de kunskaper man ser i provet utan man ser kunskap i vidare mening. Utbildningssystemet 
beskrivs nu av IP 4 som ”mindre stelbent”: 
  
       ”Är det rimligt att den som jobbat tio år ska gå i skola lika länge som den som nyss slutat gymnasiet? För  
         långe sen tyckte skolvärlden att det var rimligt, men nu har det börjat luckras upp. Det har ju betydelse  
         inte minst för dem som kommer med utbildningar från andra länder. En sjuksköterska från Polen ska väl  
         inte behöva gå som sköterskeelev?” (IP 4)  : 
 
I korthet kan intervjupersonernas uppfattning om vilken nytta verksamheten gjort 
sammanfattas så att CV har hjälpt människor att få papper på sina kunskaper. Detta har, enligt 
de flesta intervjupersonerna lett till positiva effekter som 



 
- en stärkt jag-känsla hos individen 
- kortare och billigare utbildning vilket både individen och staten har nytta av  
- arbetsgivaren får pålitliga papper på den arbetssökandes reella kunskaper 
- det traditionella utbildningsväsendet har börjat tänka i nya banor om kunskap 
 
IP 6 förhåller sig dock kritisk till nyttan av CV:s verksamhet. Hans uppfattning är att många 
som söker sig till information och studievägledning inta har för avsikt att genom sina studier 
snabbt komma till ett resultat utan tycker att andra aspekter på studierna är viktigare. 
 
Den svåra frågan om kunskapen 
 
Frågan om vad kunskap är möts av hälften av intervjupersonerna först med en stunds tystnad. 
De tycker att frågan är svår och komplex, det är en fråga de inte har tänkt på. En av dem ber 
mig ta någon annan fråga före så hon får tid att fundera. När intervjupersonerna försöker 
beskriva sin bild av kunskap använder de termer som kompetens, talang, fingertoppskänsla, 
feeling, olika intelligenser, tillämpa kunskap och erfarenhet, förstå varför man gör, se 
sammanhanget, kompetens att känna för andra. Flera börjar med att säga vad kunskap inte är, 
nämligen bara fakta. Kunskap är ”lite mera” (ip 1) och det är ”inte bara att rapa upp årtalen” 
(IP 2). Det är tydligt att alla intervjupersoner jag talat med är eniga om att kunskap antingen 
är mera än faktakunskap och kunskap som det etablerade skolväsendet har att erbjuda eller 
kanske till och med helt skilt från den typ av kunskap som finns att lära i skolan. 
  
       ”Kunskap är det man förvärvar på något sätt och vis, på många olika sätt. Studier, praktik. talang. Det finns 
         de som är fenor på sånt som de aldrig utövat. Det spelar ingen roll. De har en dokumenterad kunskap i det  
        som marknaden kräver i den situationen. Det är det som är tillräcklig kunskap för att nå sitt mål ” (IP 4) 
 
       ”Det här med kunskap är en klassfråga. Skolan är en värld som ligger långt bort från dem som kommer hit. 
         Den välutbildade världen har de flesta av våra kunder aldrig haft tillträde till- Den har bara utifrån ett  
         uppifrånperspektiv krävt att de ska anpassa sig till den.” (IP 6) 
  
Kunskap beskrivs också som en förståelse för omgivningen och en förmåga att tillämpa sina 
kunskaper på ett riktigt sätt i situationen. Det är en tydlig uppfattning att kunskapen bärs av 
människan. Kunskapen kan inte ses skild från den människa som har den. Intervjupersonerna 
hänvisar till sina möten med många människor och sina erfarenheter av dem när de säger sig 
ha fått respekt för vad människor kan. Kunskapen är integrerad i människan både som en 
förståelse som tar sig uttryck i att man kan tolka sin omgivning och se vad som behöver göras 
i en viss situation och som en färdighet, en förmåga att göra det rätta i den situationen. 
Kunskap är att kunna använda kunskap på ett klokt sätt. Ibland måste man använda sin 
kunskap på ett sätt och ibland på ett annat sätt. Kunskap kan också vara att känna mycket för 
andra människor och se sitt liv i ett större sammanhang. 
 
        ”Många som jobbar inom vården, de kan gå in i ett rum. De ser direkt. Lugnt och sansat tar de hand om  
         en människa. Det är en sån harmoni. De har den här förståelsen för vad kunden behöver. De har den här   
         feelingen. Det kan man ju aldrig mäta, man kan inte mäta när de har den här fingertoppskänslan. Förstår  
         du vad jag är ute efter? Det bara funkar.” (IP 3) 
 
 Mycket av den kunskap som här beskrivs som förståelse, tillämpning, se sammanhang mm  
sägs vara svår att mäta eller beskriva. Intervjupersonerna måste ta exempel ur praktiska livet 
för att tala om vad de menar. De har inga ord för den kunskap de försöker beskriva och de 
säger att också de som besitter den typen av kunskap saknar ord att tala om den. En 



intervjuperson talar om att kunskapen kan vara på många olika plan och en annan berättar om 
en gammal arbetskamrat han en gång hade: 
  
           ”Det var en lite märklig man. Jag jobbade i en reparationsverkstad där vi lagade motorsågar och andra  
            mindre verktyg. Han var lite egen och höll sig för sig själv. Han pratade inte så mycket. EN gång frågade  
            jag honom hur man skulle kunna byta packningarna på en axel som sitter mitt inne i sågen utan att ta            
            isär hela sågen. Att ta isär sågen var flera timmars arbete. Då tog han bara två skruvmejslar och 
           stoppade in dem i sågen och vred till. Så fick han bort packningarna. En vecka senare hade vi en såg med 
           samma problem. Jag bad då min gamle arbetskamrat att tala om för mig hur han hade gjort, han kunde ju  
           det där… Då svarade han att det kunde han inte. Han mindes inte alls att han lärt mig något. Han påstod  
           sig plötsligt inte kunna detta.” (IP 5) 
 
Med berättelsen vill intervjupersonen säga att hans arbetskamrats kunskap fanns i honom och 
användes av honom i det ögonblick han stoppade in skruvmejslarna i sågen. Men den 
kunskapen fanns inte i hans språk, han kunde inte tala om den. Han kallade den inte ens 
kunskap. Det var en helt tyst kunskap. 
 
Ett framtidsperspektiv 
  
Det dominerande perspektivet hos intervjupersonerna är att validering kommer att ha större 
betydelse i framtidens vuxenutbildning. Det kommer att bli ett vanligare verktyg för 
kunskapsmätning än vad det är idag. Det är inte skolan som kommer att driva utvecklingen 
mot en ökad användning av validering utan det är omgivningens krav. Internationaliseringen 
är en faktor som kommer att driva utvecklingen framåt. Alltfler människor från andra länder 
kommer att flytta in till Sverige med utbildning i bagaget och det vore slöseri att inte ta 
tillvara deras kunskaper för vårt lands bästa, anser t ex IP 1. Det faktum att fler elever inte 
klarar skolan med godkända betyg är en annan faktor som anses driva på utvecklingen mot 
större användning av validering. Dessa elever lär sig i icke-formella miljöer och deras 
kunskaper kommer att behöva valideras eftersom de inte har betyg från t ex gymnasiet. 
Intervjupersonerna tror också att utvecklingen i Sverige kommer att följa den utomlands på 
det sättet att fler ungdomar inte alls går i gymnasiet. Det skulle komma att innebära en 
förändring av hela utbildningssystemet, ett mera flexibelt system skulle ersätta det vi har idag. 
Inom arbetslivet kommer kunskapsintyget att ersätta det vanliga skolbetyget, hoppas IP 3. Ett 
skolbetyg kan vara relevant om man är utbildad till psykolog men på många andra områden 
säger inte skolbetyget så mycket om vad individen verkligen kan. I skolan bedömning ingår så 
många andra faktorer för bedömning, t ex social kompetens, vilket inte alltid är relevant i 
arbetssituationen och kanske inte i första hand efterfrågas av arbetsgivaren vid en anställning. 
IP 5 tycker tvärtom att man borde söka efter mätmetoder för just den sociala kompetensen 
eftersom den ofta är avgörande för om en person får jobb eller inte: 
 
       ”I framtiden måste man jobba mer med den mjuka sidan. Det finns folk med gedigen utbildning som inte får  
        jobb därför att de saknar det man kallar för social kompetens. Det är ibland det som är avgörande, nästan  
        alltid det som är avgörande om en person får jobb eller inte. Men det går inte att ta på. Det undandrar sig  
       våra mätningsförsök. Om vi skulle kunna mäta det, skulle vi då ha täckt in allt det som vi vill kalla kunskap?  
       Det vi kallar tyst kunskap och social kompetens? Eller förskjuter vi bara det tysta, omätbara en bit åt  
       sidan?” (IP 6) 
 
 IP 6 diskuterar målen med framtidens vuxenutbildning i sitt svar. Om målet med 
verksamheten är att fastställa individers kunskapsnivå så är det värdelöst, anser han. Då 
kommer det att gå fort att bli färdig.  Syftet borde istället vara att ge människor ett bättre liv 
genom ett flexibelt utbildningssystem: 
 
         ”Vuxenutbildningen kommer att spela en mycket större roll än idag. Den kommer att växa ihop med  



          högskolan. Den kommer att vara kittet mellan olika perioder i livet, mellan anställningar och mellan 
          anställningar och skola. Den kommer att vara breaket i arbetslivet, avbrottet. Vi kommer att få ett alltmer 
          komplext samhälle med kortare anställningar. Det kommer att bli viktigare och viktigare med de h  
          avbrotten och övergångarna.” (IP 6) 
 
 
Del 2. Dokument 
 
Kunskapslyftskommitténs syn på bildning 
 
Kunskapslyftskommitténs utredning (1997) har syftet att lägga grund för en diskussion om 
vuxenutbildningen i Sverige. Utredningen kommer ut när Kunskapslyftet precis har startat. 
Det sägs i förordet att utredningen vill fördjupa de pedagogiska diskussionerna som förs av 
olika vuxenutbildare och inspirera till utveckling av verksamheten. Här introduceras 
validering som ett verktyg i vuxenutbildningen och ett nödvändigt redskap i det livslånga 
lärandet. Validering definieras som ”bedömning och erkännande av kunnande och 
kompetens” (SOU 1997:156  s.298) Här pekas på att valideringen har två viktiga funktioner i 
det livslånga lärandet; dels 
 
     ”att säkerställa att vuxna som studerar på gymnasienivå inte behöver repetera vad de redan kan utifrån  
      praktisk erfarenhet” och dels ”att säkerställa att den uppgradering av arbetskraften som bygger på ämnes-  
     och praktikbaserad utbildning svarar mot de organisatoriska och tekniska förändringar som sker i  
     ekonomin.”(Ibid. s. 298)  
 
Valideringen som verktyg diskuteras här som praktik och frågor om vem som ska validera, 
vilka som kan samarbeta om validering och hur valideringen ska kvalitetssäkras är viktiga. 
Utredningen slår fast att Kunskapslyftets bildningsbegrepp är detsamma som folkbildningens. 
Vuxenutbildningen ska bäras av samma syn på kunskap och lärande som folkbildningen i 
Sverige gjort sedan 1800-talet: Folkbildningens huvudmål – jämlikhet, demokrati och 
kulturdelaktighet – bör såväl i form som innehåll vara ett rättesnöre också för 
vuxenutbildningen.” (Ibid. s.318) Kunskapsdiskussionen i utredningen domineras av detta 
synsätt med rubriker som ”Demokrati, jämställdhet och mångfald” och ”Demokrati och 
jämlikhet”. En klassisk, humanistisk kunskapssyn och folkbildningens ideal ligger till grund 
för diskussionen . En av forskarna som skriver om bildning i utredningen, Bernt Gustavsson, 
vänder sig mot ett kunskapssamhälle där kunskapen är enbart en ekonomisk faktor: 
”utbildning, kunskap och lärande kan inte reduceras till enbart ekonomi.” (Ibid. s. 31)  Istället 
förespråkar han ett klassiskt humanistiskt bildningsideal där kunskapen bärs av människan 
och leder till ett genomtänkt handlande: 
 
     ”Kunskap i bildande mening är införlivad med personligheten. Det betyder att deltagarna gjort kunskapen  
      till sin kunskap, att de tolkat den på sitt eget sätt och införlivat den i sitt eget medvetande. På det sättet blir  
      den användbar, både för ens sätt att tänka och handla.”(Ibid. s. 32) 
 
Regeringens syn på kunskap i två propositioner 
 
Regeringens proposition ”Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen” (2000) 
innehåller förslag till ändring i skollagen som innebär en precisering av nivån på den 
gymnasiala vuxenutbildningen och ett tillägg som säger att distansundervisning ska användas 
i vuxenutbildningen. Dessutom finns här mål och strategier för vuxnas lärande. Målet lyder: 
 
       ”Alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja  
       personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis  
      fördelning.” (Prop 2000/01:72  s. 14)   



 
Begreppen ”personlig utveckling, demokrati, jämställdhet och rättvisa” känns igen från den 
gamla folkbildningstanken och det humanistiska bildningsideal som varit förhärskande i den 
svenska kunskapsdebatten. I strategierna kan man läsa att arbetsformerna i vuxenpedagogiken 
ska anpassas för att motsvara ”individernas föränderliga och ökande behov av lärande i ett 
kunskapsbaserat samhälle” (Ibid. s. 14). Här konstateras att individen har ett större behov av 
lärande i det kunskapsbaserade samhället, individen står i centrum för det livslånga lärandet 
och är den aktiva, den som har behovet. Det sägs också att individens lärande stöds genom 
vägledning ”baserad på erkännande av faktiska, redan förvärvade kunskaper”. (Ibid. s. 14) 
Senare i texten används begreppen formellt och icke-formell lärande. Det finns alltså tydliga 
anvisningar i strategierna att vuxna studerande ska få sina erfarenheter och kunskaper som de 
inhämtat på annat sätt än i det formella utbildningssystemet erkända och värdesatta. I skälen 
för regeringens förslag håller man fast vid ett traditionellt, svenskt folkbildningsideal och 
menar att det kan ligga till grund även för utvecklingen av vuxenutbildningen i det nya 
kunskapssamhället. 
 
      ”De bildningsideal som utgjort grunden för svensk folkbildning och som i hög grad präglat även annan  
        vuxenutbildning har relevans också i kunskapssamhället. De utgör en betydelsefull motvikt mot en  
       förenklad och instrumentell kunskapssyn, som ibland präglar främst utbildning på arbetsplatserna”. (Ibid. 
        s. 19) 
 
 Det ser ut som om den svenska regeringen håller fast vid de gamla idealen men man behöver 
bara vända blad så hittar man EU-kommissionens deklaration om att EU ska bli världens mest 
konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi. Sedan beskrivs på de följande sidorna den 
svenska vuxenutbildningen i termer av möjligheter att öka sysselsättningen och tillväxten. 
 
Regeringens proposition ”Den öppna högskolan” (2001) behandlar bland annat åtgärder som 
syftar till att bredda rekryteringen till högskolorna vilket ska öka mångfalden och minska den 
sociala snedrekryteringen. Regeringen ger också i propositionen sin syn på högskolans roll i 
det livslånga lärandet. Det finns behov, anser regeringen, att i högskoleförordningen 
tydliggöra att även en bedömning av reell kompetens ska göras i samband med 
behörighetsprövningen till högskolestudier. Därför sägs det i propositionen att metoder för 
bedömning av reell kompetens inom högskolan ska utvecklas. Det behövs en strukturerad 
metod för denna bedömning eftersom det är viktigt att erkänna individens kunskap och 
kompetens som hon förvärvat både i utbildning och i erfarenhet från yrkesliv eller vardagsliv. 
Här kallas metoden för bedömning validering. När det gäller högskolans roll i det livslånga 
lärandet säger propositionen i sin inledning att  
 
       ”Målet för utbildningspolitiken är att Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av  
        utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.” . (Prop 2001/02. s.69) 
 
 Här skrivs ordet tillväxt före ordet rättvisa. Tillväxten kommer före rättvisan. Det har skett ett 
regimskifte åtminstone i retoriken  Begreppet livslång lärande beskriv i ett internationellt 
perspektiv  som livslångt och livsvitt lärande och sedan förklaras att detta livslånga och 
livsvida lärande är en förutsättning ”inte bara för demokrati och social integration utan också 
för samhällets ekonomiska utveckling och tillväxt.” (Ibid. s.69)  Här har EU-kommissionens 
idéer om varför det är viktigt med livslångt lärande slagit igenom fullt ut. Det hittills 
refererade synsättet i de svenska dokumenten av ett grundläggande humanistiskt 
kunskapsideal med rötter i folkbildningstanken har kompletterats med det politisk-
ekonomiska synsättet. 
 



EU-kommissionens kunskapssyn 
 
EU-kommissionens memorandum om livslångt lärande (2001) syftar till att starta en 
diskussion i alla medlemsstater om livslångt lärande. EU-kommissionen anger två skäl till 
varför livslångt lärande är en högprioriterad fråga i unionen. Det ena är att kunskap och 
kompetens är nyckeln till att stärka Europas konkurrenskraft och förbättra arbetskraftens 
anställbarhet och anpassningsbarhet. Det andra skälet är att dagens européer lever i en socialt 
och politiskt komplex värld som kräver av människor att de kan samverka och leva sida vid 
sida med andra kulturer. Den konsultation som Sverige deltagit i angående memorandumet 
redovisas i Utbildningsdepartementets rapport nr 5 (2001). Där sammanfattas kommissionens 
memorandum och de sex nyckelfrågorna diskuteras:  
1. Nya grundläggande färdigheter för alla. Det betyder att garantera en fortlöpande tillgång 

till lärande så att alla kan skaffa de kunskaper som behövs för ”ett varaktigt deltagande i 
kunskapssamhället”. (Utbildningsdepartementets rapport s.7) ”De allt snabbare 
förändringarna i ekonomi och på arbetsplatser kräver högre nivå på grundläggande 
färdigheter.” (Ibid. s.7) 

2. Mer investering i mänskliga resurser. Memorandumet hänvisar till slutsatser som tidigare 
dragits i EU-kommissionen att ”den årliga investeringen i mänskliga resurser bör höjas.” 
(Ibid. s.7)  EU rekommenderar medlemsstaterna att initiera ett arbete där 
arbetsmarknadens parter i respektive land kommer överens om ramar för livslångt lärande 
och mål för fortbildning samt inför ett europeiskt pris för företag som tänker nytt. 

3. Innovation i undervisning och inlärning. Målet är här att utarbeta nya, effektiva metoder 
och miljöer för lärande. 

4. Att värdesätta lärandet. Målet är att utveckla metoder för validering av icke-formellt 
lärande. ”Att utveckla och till fullo använda mänskliga resurser för att bibehålla 
konkurrenskraft uppges vara en avgörande faktor i kunskapsekonomin.” (Ibid. s.8)  

5. Nytt tänkande inom studie- och yrkesorienteringen. Målet är att garantera alla tillgång till 
oberoende information och vägledning om utbildning i hela Europa. Vägledningen ska 
styras av individens behov och vara den offentliga sektorns ansvar i första hand. 

6. Att föra lärandet närmare individen. Här är målet att möjligheten till lärande ska finnas 
nära individen, i en vardagsnära miljö. Myndigheter ska se till att infrastruktur byggs upp 
så att detta kan ske. 

Här finns ett tydligt politisk-ekonomiskt perspektiv på det livslånga lärandet. Det sägs klart 
att syftet med det livslånga lärandet är att stärka Europas konkurrenskraft och förbättra 
arbetskraftens anställningsbarhet och anpassningsbarhet. Det ekonomiska språkbruket 
förstärker intrycket av att individens lärande är till för Europas tillväxt och inte för den egna 
personliga utvecklingen. EU-kommissionen menar att den årliga investeringen i mänskliga 
resurser borde öka och föreslår att företagen ska komma överens om ramar för 
vuxenutbildning. Här är det företagen som tar initiativ och ”investerar i mänskliga resurser” – 
inte individen som utvecklar sig själv för att bidra till demokratiskt utveckling. De svenska 
reaktionerna på EU-kommissionens memorandum visar att det finns en skillnad i sättet att se 
på det livslånga lärandet och dess syften. Svenskarna pekar på att EU framhåller ekonomisk 
tillväxt som den viktigaste orsaken till utvecklingen av livslångt lärande och att istället borde 
mål som ”bildning, utbildning för delaktighet aktivt medborgarskap och personlig utveckling 
vara lika viktiga mål”.(Ibid. s.13) EU har ambitionen att vara ett fredsprojekt, menar svenska 
debattörer, och därför skulle former av lärande som främjar ett aktivt medborgarskap 
prioriteras högre. 
 
 
 



DISKUSSION 
 
Hur noga jag än lyssnat så har jag inte hittills hört en spontan diskussion om kunskap i ett 
lärarrum i någon skola. Min erfarenhet av lärarrum är inte lång men eftersom det är kunskap 
och kunskapsförmedling som är kärnverksamheten i skolan så borde väl förekomma ett eller 
annat samtal kring begreppet kunskap? Undantaget är specialpedagoger som ägnar mer 
uppmärksamhet åt hur elever lär sig och vad som blockerar deras möjligheter till lärande och 
hantverkslärare som tycks ha en självklar uppfattning att kunnandet sitter i händerna likaväl 
som i huvudet. Min erfarenhet av övriga lärare är att de inte diskuterar kunskap som om de 
förutsatte att vi är överens om vad det är, hur det förmedlas och hur det mäts. Mitt sökande 
efter spår av förändring av begreppet kunskap i den här studien har i varje fall lärt mig att vi 
inte alls är överens om vad kunskap är. En intensiv debatt pågår i de politiska institutionerna 
både i Sverige och i Europa. Nya metoder att bedöma kunskap prövas i det etablerade 
utbildningsväsendet och i projektform. Dessa aktiviteter påverkar tolkningen av begreppet 
kunskap i vårt land. Hittills har debatten främst berört de vuxnas kunskaper och lärande men 
en nytolkning av kunskapsbegreppet berör alla nivåer av utbildning och utbildare. Därför 
borde kunskapsbegreppet diskuteras på alla plan, även i lärarrummen i de vanliga skolorna i 
vårt kunskapssamhälle. 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Syftet med min undersökning var att ta reda på om synen på kunskap har förändrats eller 
håller på att förändras i vårt samhälle. Eftersom det är en stor fråga bestämde jag mig för att 
söka efter spår av en sådan förändring hos de människor som arbetat med ett 
utvecklingsprojekt i Skellefteå och i de dokument som styr deras projekt och andra liknande 
verksamheter. Jag ville genom att intervjua dessa personer och läsa dokumenten komma åt en 
eventuell trend i samhällets syn på kunskap. Jag ville se om det som hänt i vuxenutbildningen 
efter Kunskapslyftet hade påverkat kunskapssynen. Jag undrade om den ökande användningen 
av validering t ex kunde ha betydelse för erkännandet av annan kunskap än den teoretisk-
vetenskapliga och därmed bidragit till en vidgad kunskapssyn. Det här var naturligtvis för 
många och för stora frågor för en sådan liten undersökning. Jag inser att det är svårt att söka 
efter trender i ett helt samhälles kunskapsuppfattning genom att bara intervjua sex personer 
och läsa några nyckeldokument. Resultatet svarar därför mot undersökningens avsikt i 
begränsad utsträckning. Det resultatet åtminstone kan sägas visa är en förändring eller 
breddning av kunskapsuppfattningen hos mina intervjupersoner och i de dokument som ingår 
i undersökningen. Man kan dessutom anta att fler än mina intervjupersoner har tagit del av 
innehållet i dessa dokument och blivit influerade av de bärande tankarna i dem. Därför tror 
jag att det är möjligt att resultaten skulle kunna vara giltiga för andra människor som har 
liknande bakgrund som mina intervjupersoner. Man kanske kan dra slutsatsen att människor 
som varit och är engagerade för det livslånga lärandet och i arbetet med utvecklingen av 
vuxenutbildningen i Sverige har en uppfattning om kunskap som mina intervjupersoner ger 
uttryck för. Däremot kan man inte med anledning av min undersökning dra slutsatser om en 
allmän trend i vårt samhälle. Det finns grupper, t ex inom det etablerade utbildningsväsendet 
där den teoretisk-vetenskapliga traditionen är stark, som inte har kommit till tals i min studie. 
Bland dem kan man förvänta sig en annan kunskapssyn. 
 
Kan man då lita på resultatet av den här undersökningen? Har underökningsmetoden varit den 
rätta? Jag har använt mig av en kvalitativ metod för att söka svar på mina frågor. 
Intervjufrågorna har varit öppna och jag har försökt skapa en atmosfär där intervjupersonen 
kunnat känna sig trygg och avspänd. Syftet med det har varit att få ta del av intervjupersonens 



personliga uppfattning. Jag ville att de skulle ge olika aspekter på kunskap och försöka 
beskriva sin kunskapsuppfattning med egna ord. Som jag ser det är en kvalitativ metod den 
enda relevanta i det sammanhanget. En intervjusituation är dock alltid unik. Intervjuaren 
påverkar starkt sin intervjuperson. Det kan också vara annat i omgivningen eller i 
intervjupersonens tankar som riskerar att distrahera vid intervjutillfället. Dessa problem finns 
alltid med när man använder intervjun som metod och det gör det svårt att garantera att man 
skulle fått exakt samma svar vid ett annat tillfälle. Men eftersom frågorna är öppna och 
uppmuntrar till ett personligt ställningstagande, ger utrymme för intervjupersonen att fundera 
och treva sig fram till sina egna tankar, så förefaller det troligt att intervjupersonen skulle ge 
åtminstone ett liknande svar vid ett annat tillfälle. Dessutom har jag gjort alla intervjuerna 
själv. Det är alltså samma intervjuare som har ställt frågorna till alla intervjupersoner och 
eftersom jag varit helt medveten om vad jag varit på jakt efter har mina följdfrågor också lett 
åt samma håll. Det reducerar risken att intervjupersonerna svarar på något annat än vad som 
frågas efter eller att de missar syftet med frågorna.  
 
Spår av en ny kunskapsuppfattning 
 
Den här studien antar att den rådande uppfattningen om kunskap i vårt samhälle är den 
teoretisk-vetenskapliga (episteme). Det här antagandet är inte bevisat i studien utan jag låter 
det vara en utgångspunkt, dels därför att jag anser att det är en allmän uppfattning och dels 
därför att jag tror att det formella utbildningsväsendet omfattar en sådan kunskapsuppfattning. 
Visst stöd för att utbildningsväsendet uteslutande bärs av en teoretisk-vetenskaplig 
kunskapsuppfattning ser jag i Molander (1998) som i sin slutdiskussion klagar över att 
kunskap-i-handling inte har någon plats i högskolans värld. Bara vetenskapligt belagd teori 
erkänns som kunskap och ”Kunskap i handling förstås som tillämpning – eller förstås inte 
alls”. (Molander s. 270) En breddad uppfattning om kunskap eller en förändrad 
kunskapsuppfattning betyder därför att det teoretiska kunskapsperspektivet kompletteras. I 
den här studien tas praktisk kunskap (tehne), som också kallas kunskap i handling och etisk-
politisk kunskap eller klokhet (fronesis) upp som två former av kunskap som kompletterar det 
teoretiska. Även intuitionen som kunskapskälla diskuteras. 
 
Intervjupersonerna i undersökningen ger på många sätt uttryck för en kunskapsuppfattning 
bredare än den teoretisk-vetenskapliga (episteme). Den spontana reaktionen på frågan om vad 
kunskap är för dem är en stunds tystnad och eftertanke. De anser att frågan är svår, några 
menar att de aldrig tänkt på den. Men när svaren kommer är det ofta i form av exempel och 
nästan alltid förknippat med människor de mött eller sett agera i en arbetssituation. Här finns 
den teoretisk-vetenskapliga kunskapsuppfattningen bara som något att förhålla sig till och ta 
som utgångspunkt men inte något som skulle vara en tillräcklig beskrivning. De betonar starkt 
att kunskap är ”mera än fakta” och ”inta bara att rapa upp årtal”. Flera intervjupersoner 
refererar till sin egen bakgrund som praktiker i ett eller annat sammanhang. De är medvetna 
om att de själva har kunskaper som inte satts på pränt och inte gjorts synliga. När de beskriver 
kunskap hos andra talar de om den som kompetens, talang, fingertoppskänsla, feeling. Det är 
uppenbart att den kunskap de menar sitter i kroppen på den som kan .Det är genomgående i 
intervjusvaren att det är praktisk kunskap och klokhet, techne och fronesis, som avses när 
intervjupersonerna talar om kunskap. Det är just den kunskapen som är så viktig att få 
bekräftad. Intervjupersonerna ser hela verksamheten CV i Skellefteå som en möjlighet för 
individen att få hela sin kunskap bekräftad, att få papper på sin kunskap. Intervjupersonerna är 
väl medvetna om att den kunskap de talar om är bunden till praktik eller arbetssituation. Det 
visar inte minst det exempel som IP 5 berättar om sin gamle arbetskamrat som bytte 
packningar inuti en motorsåg utan att ta isär sågen. Mannen kunde utföra arbetet med lyckat 



resultat och visa hur det gick till för sin kompis, men han kunde inte tala om det han gjort. 
Han kunde inte beskriva hur han gjort och han kunde vid ett senare tillfälle inte heller minnas 
att han lärt ut något Han kunde inte se sitt arbete som kunskap, som något som fanns utom i 
den situation och i det ögonblick det utfördes. Hans kunskap var praktik, en kunskap i 
handling, techne. IP 5 tar det här exemplet när han ska beskriva sin syn på kunskap. Han vill 
innefatta den tysta kunskap som fanns hos hans arbetskamrat i begreppet kunskap.  
 
Ett annat exempel tar en av intervjupersonerna från vården. Hon menar att en duktig sköterska 
kan gå in i ett rum och genast veta hur hon bäst ska ta hand om patienten. ”Det bara flyter på. 
Det är en sån harmoni. Dom har den här förståelsen för vad kunden behöver.” (IP 3) Flera 
intervjupersoner betonar förståelsen, kunskapen om varför man gör, att se sammanhanget och 
att ha kompetensen att känna för andra som viktiga kunskaper. De menar att förmågan att 
känna för andra och att se sammanhang och utifrån det handla rätt är viktig kunskap. Det 
ligger nära till hands att beteckna den kunskap de talar om här som klokhet, fronesis. 
Gustavsson (2000) beskriver den sortens kunskap som den som kan konsten att ställa frågorna 
om det högsta goda för människan i samhället och omsätta det i etiskt och politiskt handlande 
som kan komma den enskilda människan till godo. Den som är kunnig i den här meningen 
kan beskrivas som en som har kompetens att känna för andra, en som ser sammanhanget och 
har förståelse för varför man gör. Klokhet och etiskt handlande innefattas i 
intervjupersonernas uppfattning om kunskap och är därför ett område som de anser måste bli 
föremål för större uppmärksamhet. För dem är även klokhet, fronesis, en kunskap som måste 
få erkännande och bli synliggjord i form av poäng, intyg eller betyg. Således tycker 
intervjupersonerna att det rådande teoretiska kunskapsbegreppet, episteme, är alldeles 
otillräckligt och måste kompletteras med både praktisk kunskap, techne, och klokhet, fronesis. 
Först när alla dessa kunskapsbitar är synliggjorda hos en individ är hennes kunskap kartlagd. 
 
Intervjupersonen tycker att det är viktigt att alla former av tyst kunskap erkänns och ges röst.  
När Molander (1998) beskriver tyst kunskap diskuterar han tre betydelsen av det tysta: Det 
kan vara tyst i meningen att det inte kan beskrivas i ord eller det kan vara tyst i meningen det 
tyst förutsatta och det tyst underförstådda. Slutligen kan tyst också betyda det tystade, det som 
inte fått röst eller som inte tillåts få röst. I exemplet med arbetskamraten som lagade sågen 
måste tyst kunskap i varje fall betyda det tyst förutsatta eller det tyst underförstådda. Här är 
det frågan om en skicklig hantverkare som lärt sig de rätta rörelserna och vet exakt när och 
hur de ska användas för att arbetet ska ge resultat. Han behöver fördenskull inte tala om hur 
det ska göras, det sitter i kroppen och händernas rörelser. Likaså kan sägas att undersköterska 
som kliver in i ett rum och genast ser vad patienten behöver har en kunskap som sitter i 
hennes förmåga att läsa av situationen och se patientens behov samt kunna utföra de 
handlingar som är rätta i ögonblicket. Tyst kunskap behöver i de här två fallen inte betyda att 
det som utförs inte kan beskrivas i ord. Det är mycket möjligt att IP 5:s arbetskamrat eller 
någon annan hade kunnat beskriva arbetsmomentet med ord och därmed förmedlat kunskapen 
till någon annan. Det framgår inte av berättelsen om så hade varit möjligt men man kan tänka 
sig en sådan möjlighet. Däremot är det tydligt hos intervjupersonerna i studien att det är den 
här typen av kunskap som tystats, som inte fått röst och erkännande. I det etablerade 
utbildningsväsendet har det inte funnit plats för kunskap som inte är teoretisk-vetenskaplig, 
det är intervjupersonerna eniga om. I utbildningsväsendet räknas bara episteme. Skolan och 
utbildningsväsendet beskrivs av några av intervjupersonerna som en egen värld, långt borta 
och ouppnåelig för människor från samhällsklasser som har praktiska kunskaper. Människor 
med praktiska kunskaper har aldrig haft tillträde till ”den välutbildade världen” (IP 6). Men 
flera intervjupersoner menar att de senaste årens arbete med validering har ökat förståelsen för 
kunskap i handling, techne, och fronesis, hos det etablerade utbildningsväsendet. De menar att 



den tystade kunskapen till viss del har börjat få en röst.. I verksamheten med vägledning och 
validering inom ramen för projektet CV har de sett möjligheten för denna tysta och tystade 
kunskap att få erkännande och bli bekräftad.  
 
Det är inte bara i mina intervjupersoners svar som spåren av en breddad syn på kunskap gör 
sig gällande. I den offentliga utbildningsdebatten finns från slutet av 1990-talet en ny 
företeelse som utgör ett annat exempel. Det var i samband med Kunskapslyftet som validering 
blev ett viktigt begrepp. Eftersom Kunskapslyftet blev startskottet för en ny utvecklingstid för 
vuxenutbildningen började man på allvar diskutera om det var vettigt att vuxna med lång 
arbetslivserfarenhet skulle börja ”från början” med studier till ett nytt yrke. Skulle ett 
vårdbiträde som jobbat 20 år gå lika länge i skolan för att bli sjuksköterska som en person 
som nyss slutat gymnasiet? Hur skulle man se på kunskapen som vårdbiträdet har efter 20 års 
arbete? Om kunskap är lika med teoretisk-vetenskaplig kunskap, episteme, så ska naturligtvis 
vårdbiträdet studera lika länge som gymnasisten. Men om kunskap också är praktisk 
erfarenhet, techne, och klokhet, fronesis, så måste man räkna med att vårdbiträdet redan kan 
mycket och borde kunna förkorta sin studietid. Så tänkte också myndigheter och regering i 
Sverige. Validering blev den förespråkade metoden för att kartlägga kunskap som individen 
skaffat sig utanför det formella utbildningssystemet. Begrepp som icke-formellt lärande, 
informellt lärande och erfarenhetslärande är några exempel på hur man i de olika dokumenten 
i Sverige och i EU betecknat lärandet som försiggår i arbetet, föreningslivet och vardagens 
alla situationer. Fast begreppen är för vaga och för många så tyder de på ett erkännande av 
kunskap som människan kan ha fast hon inte gått i skolan. Den definition av validering som 
regeringen bestämt sig för slår fast att en dokumentation kan göras av kunskaper som en 
människa har oberoende av var hon skaffat dem. Den som kartlägger hennes kunskaper 
behöver ingenting veta om var och hur kunskaperna förvärvats, de går att kartlägga och 
erkänna i vart fall.  
 
      ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och  
       erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.” (Ds  
      2003:23 s.19 )  
 
Det betonas ofta att validering är ett utforskande instrument, inte ett kontrollerande 
instrument. De kunskaper som kartläggs i valideringen finns hos individen, valideraren ska 
inte pröva dem, bara upptäcka dem. I beskrivningen av själva valideringsprocessen syns det 
också tydligt att de kunskaper processen är avsedd att mäta är av andra slag än teoretiska. 
Valideringen kan bestå av ett arbetsprov i autentisk miljö övervakad av en arbetsledare eller 
en kartläggning med poängbedömning utförd av en validerare inom en bransch. Ett arbetsprov 
i autentisk miljö innebär att validanden visar upp sitt kunnande genom att utföra sitt arbete. 
Hon vårdar patienter, kopplar kablar eller kör lasttruck under överinseende av en person som 
kan yrket. Valideraren ska bedöma validandens kunskaper utifrån det sätt som hon utför sina 
arbetsuppgifter, det sätt hon ser och tillmötesgår behoven hos sin patient, det sätt på vilket hon 
använder verktygen, det sätt på vilket hon rör sig i miljön, det sätt på vilket hon uppfattar 
situationer och löser dem. Valideraren ska bedöma den kunskap validanden har i kroppen, i 
händerna, i förståelsen. Och det validanden får efter avslutad validering är papper på sina 
kunskaper och möjlighet att går vidare, kanske i studier på högskola från den nivå hon är eller 
söka jobb i ett yrke där hennes kunskaper behövs. Validerng av kunskap är ett nytt inslag i det 
etablerade utbildningsväsendet och kan ses som ett erkännande av kunskap som inte är 
teoretisk. Metoden har fått en viss betydelse i vuxenutbildningen men de senaste rapporterna 
om läget för försöksverksamheten med validering runt om i landet visar att försöken 
fortfarande är relativt små och verksamheten fortfarande trevar efter sina former. 
(Valideringsdelegationens rapport. 2005)  Vi ser alltså en gryning för en bredare kunskapssyn 



bland människor som på olika plan är involverade i utvecklingen av framtidens 
vuxenutbildning i Sverige. Men utvecklingen av teori och praktik för det livslånga lärandet 
går sakta och förändringen av attityderna tar tid 
 
Längtan efter känsla och helhet 
 
Rent spontant ser jag en mycket enkel förklaring till varför den praktiska och etiska 
kunskapen som sitter i människan fått en större uppmärksamhet i vårt samhälle de senaste 
åren. Vi står helt enkelt inte ut med en kunskapssyn som går ut på att utesluta viktiga delar av 
mänskliga resurser. Att ta bort känsla, handling, intuition, kropp och själ och bara erkänna 
förnuft och tanke blir outhärdligt då vi ser att så mycket av kunskap går förlorat vid en sådan 
syn. De personer jag talat med i intervjuerna är samstämmiga i sin kunskapssyn. Kunskap är 
inte bara fakta, kunskap är inte bara teoretisk. Kunskap är mer… De är naturligtvis influerade 
av sitt uppdrag i CV i Skellefteå, de är inspirerade till sina tankar om kunskap från 
styrdokumenten för arbetet med en förnyad och utvecklad vuxenutbildning och den 
nyvaknade debatten om vuxnas lärande i vårt internationaliserade samhälle. Flera av dem har 
också praktikerns erfarenheter av att veta att de har mycket kunskap men inte fått dessa 
kunskaper synliggjorda annat än med en rad om 20 års erfarenhet i yrket. Det verkar naturligt 
att dessa intervjupersoner har en viss uppfattning om kunskap som innefattar praktisk och 
etisk kunskap. De visar också i sina intervjusvar att de verkar som förespråkare för en bredare 
kunskapssyn än den teoretisk-vetenskapliga i sitt arbete med CV och de ger uttryck för 
frustration över att det går för sakta med förändringen av kunskapssynen i det etablerade 
utbildningsväsendet och i företagen. Det finns uppenbarligen hos mina intervjupersoner en 
psykologisk förklaring till deras längtan efter en bredare syn på kunskap: Dels deras egen 
bakgrund som ofta är praktisk, dels deras många möten med människor, deras erfarenheter av 
riktigt kunniga personer som inte fått sin kunskap synliggjord och erkänd. Man anar bakom 
deras uttalanden ett starkt missnöje med att så mycket av mänskliga resurser inte tas tillvara 
därför att mycket kunskap inte erkänns av vårt kunskapssamhälle. Här ges uttryck för en 
längtan efter helhetssyn både på människan och på kunskapen.  
 
Ibland när jag diskuterar mitt yrke med andra människor så säger de ”Du måste ju ha lärt dig 
otroligt mycket i ditt jobb. Tänk på alla program, reportage och nyhetsinslag du gjort om allt 
möjligt. Du måste kunna mycket.” Då måste jag göra dem besvikna genom att förklara vad 
det egentligen är jag sysslar med som journalist.: Jag sysslar med information, inte med 
kunskap. Det jag har lärt mig i yrket är framförallt att söka, värdera och presentera 
information. Det är visserligen också en skön konst men det är inte detsamma som att lära sig 
något om det som informationen eventuellt innehåller. Att hantera information är inte 
detsamma som att inhämta kunskap, åtminstone lär man sig inte något annat än just att 
hantera information på ett effektivt och säkert sätt. Den information jag handhar som 
nyhetsjournalist är dessutom ytterst fragmentarisk, den är flisor av verkligheten, delar som 
behöver tolkas och analyseras och sättas in i sammanhang för att kunna kallas kunskap. Först 
när jag följer ett händelseförlopp över tid, skaffar mig djupare bakgrundskunskap, sätter in i 
sammanhang, studerar förklaringar och får en förståelse kanske jag kan få kunskap i ämnet, 
inte förr. Och det händer sällan i nyhetsjournalistens vardag. Att människor tror att jag kan 
mycket därför att jag hanterat mycket information måste betyda att de likställer information 
och kunskap. Att information är tillräcklig kunskap och att till och med fragmentarisk 
information är att likna vid kunskap. Hur vi har kommit dithän i vår syn på kunskap diskuterar 
Lindholm (1990). Han menar att kunskapen har fragmenterats, den har splittrats upp i allt 
smalare delar därför att vår kunskapskultur kräver att allt kunskapande ska göras på ett 
vetenskapligt säkerställt sätt. Ingenting kan sägas vara sant om det inte går att bevisa med 



studier genomförda på ett strukturerat sätt. Det kontrollerbara experimentet är enda vägen till 
kunskap. Därför måste varje detalj isoleras och studeras för sig så att vi inte råkar blanda 
samman och inte vara riktigt säkra. Den teoretisk-vetenskapliga synen på kunskap har lett till 
att kunskapen delas upp i smalare och smalare sektorer som inte kan uppfattas som helheter.  
Lindholm föreslår att detta synsätt begränsar oss i vårt kunskapssökande och vill införa 
intuitionen som en kunskapskälla vid sidan av logik och förnuft. Han menar att intuition är 
lika viktig därför att den kompletterar logik och förnuft som kunskapskällor och ger möjlighet 
till tolkning och helhetssyn. Jag tror att Lindholm skriver i en tid då reaktionerna mot det 
sektoriserade samhället börjar komma. Längtan efter intuition, känsla, helhet och överblick 
blev påtaglig i den överförnuftiga, logiska och känslokalla värld där gud och människorna 
ersatts av ettor och nollor, teknikens framsteg och det kontrollerbara experimentet. Det finns 
ett starkt mänskligt, psykologiskt behov av helhet och sammanhang. Ett kunskapssamhälle 
som erkänner endast teoretisk kunskap som bevisats med logiska och jämförbara studier och 
som bara presenterar fragment av verkligheten utan att erbjuda någon möjlighet till helhet är i 
längden outhärdligt. Människan söker sammanhang och helhet. Därför kan en kunskapssyn 
som innefattar hela människan och all hennes förmåga vinna insteg i det västerländska 
samhället på 2000-talet.  
 
Blågul folkbildning eller kall kommersialism? 
 
En annan förklaring till att vi nu ser spår av en utveckling mot helhetssyn på kunskap kan vara 
att våra starka traditioner av folkbildning har fått en renässans. I Kunskapslyftskommitténs 
betänkande (1997) skissas den framtida utvecklingen av vuxenutbildningen i Sverige. Där 
sägs att vuxenutbildningen bör ha samma mål som folkbildningen alltid har haft, nämligen 
jämlikhet, demokrati och kulturdelaktighet. Folkbildningen bygger på ett klassiskt, 
humanistiskt bildningsideal där kunskapen bärs av människan och leder till ett genomtänkt 
handlande. En humanistisk kunskapssyn innebär att kunskapen bärs av människan, kunskapen 
är personens egen, den är tolkad och införlivad i medvetandet. Det finns ingen kunskap i sig 
som ligger utanför människan och syftet med lärande är människans utveckling till en 
demokratisk medborgare. Det verkar som att dessa tankar som har legat till grund för 
utvecklingen av folkbildningen i Sverige under drygt 100 år får sin fortsättning och sin 
förnyelse i den vuxenutbildning som ska formas i framtiden.. I de dokument som ligger till 
grund för vuxenutbildningen i kunskapssamhället Sverige betonas dessa idéer starkt och 
beskrivs som självklara för det livslånga lärandet. Det humanistiska bildningsidealet präglar 
utbildning i vårt land på alla nivåer. För grundskolans och gymnasieskolans del beskrivs 
kunskapssynen på ett tydligt sätt i ett särtryck ut läroplanskommitténs betänkande ”Bildning 
och kunskap” (1992). Här erkänns kunskap som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
Fakta och förståelsen av fakta motsvarar närmast den teoretiska kunskapen, episteme, 
färdighet är den praktiska kunskapen, techne och med förtrogenhet avses den sinnliga delen 
av kunskap som erfars genom sinnena och tar sig uttryck i bedömningar hur vi ska handla. 
Förtrogenhetskunskap kommer väldigt nära den klokhet som vi här tidigare kallat för fronesis.   
 
En helt annan iakttagelse gör dock den som läser vidare i dokument som kommer efter 
Kunskapslyftskommitténs betänkande och som rör framför allt vuxenutbildningen. Den starka 
och självklara humanistiska motiveringen till lärande övergår steg för steg till en rent 
ekonomisk-politisk motivering. Det är inte längre människan och hennes behov av personlig 
utveckling som står i centrum utan det är kunskapssamhället som kräver att fler individer ökar 
sin kapacitet och höjer sin utbildningsnivå. Det är för att upprätthålla och öka Europas 
konkurrenskraft som individer ska lära sig under hela livet. Det är för att göra medborgarna 
anpassningsbara och, framför allt, anställningsbara som det livslånga lärandet är viktigt.. 



Idéerna om det livslånga lärandet uttrycks i rent ekonomiska termer. Det sägs att den årliga 
investeringen i mänskliga resurser bör höjas och EU-kommissionen rekommenderar i sitt 
Memorandum för livslång lärande (2001) att medlemsländernas företag ska vara ansvariga för 
att sätta upp målen för vuxenutbildningen och att ett pris bör instiftas för företag som tänker 
nytt om utbildning. Dessa resonemang får genomslag även i de svenska målen för 
vuxenutbildningen. Tanken att det livslånga lärandet ska vara till för någon annan än 
individen själv och hennes utvecklig finns i regeringens proposition (2001). Där sägs att det 
livslånga lärandet är för tillväxt och rättvisa. Där slås också fast att det livslånga lärandet är en 
förutsättning för samhällets ekonomiska utveckling och tillväxt. Det livslånga lärandet har 
flyttat ut ur individen, det är inte längre för sin egen utvecklings skull som hon ska lära utan 
för samhällets ekonomiska behov. De humanistiska idealen och folkbildningstanken verkar ha 
fått ge plats för andra, mera kommersiella, motiv. Yttre faktorer, inte ideologi, verkar ha tagit 
över som drivkraft. I mina intervjupersoners framtidsvisioner kommer också tanken fram att 
det är yttre faktorer som kommer att driva utvecklingen för vuxenutbildningen. Trots att de 
tidigare gett uttryck för att vara fast förankrade i en humanistisk syn på bildning och kunskap 
tar de inte upp ideologi som drivkraft i en fortsatt utbyggnad av vuxnas lärande.. Flera av dem 
menar att det är inte skolan och det etablerade utbildningsväsendet självt som kommer att 
bestämma hur den svenska vuxenutbildningen ska utformas. Det är istället helt andra faktorer 
som kommer att styra. En av dem är internationaliseringen. Den fria rörligheten över 
gränserna i EU och inflyttning från utomeuropeiska länder kommer att ställa krav på 
vuxenutbildningen i Sverige. En av intervjupersonerna anser att det vore slöseri att inte ta 
tillvara kunskaperna hos människor som flyttar till vårt land med en utbildning i bagaget. 
Deras kunskaper borde användas för vårt lands bästa. En annan faktor är att det blir fler och 
fler elever som kommer att gå ut gymnasiet utan fullständiga betyg och att fler och fler inte 
kommer att gå gymnasiet alls.  
 
Kunskapsdebatt nödvändig 
 
Som den här studien visat har det på senare år förts en debatt om kunskap och lärande i 
samband med utvecklingen av den svenska och europeiska vuxenutbildningen. Själva 
begreppet vuxenutbildning har ersatts med begrepp som livslångt och livsvitt lärande. I 
Sverige har startats många projekt och verksamheter för att utveckla teori och praktik för det 
livslånga lärandet. CV i Skellefteå är ett exempel och de intervjupersoner som berättat om 
sina erfarenheter är människor som haft anledning att brottas med sin uppfattning om 
kunskap. Det är tydligt att de ger uttryck för en uppfattning om kunskap som är bredare än 
den teoretisk-vetenskapliga syn som dominerar i vårt västerländska samhälle. Deras 
kunskapssyn vilar också på en humanistisk grund. Studier av dokument som ligger till grund 
för utvecklingen av vuxnas lärande i Sverige och i EU visar att också här erkänns kunskap 
som inte är enbart teoretisk-vetenskaplig. Men här får det humanistiska bildningsidealet vika 
för mera kommersiella intressen. Tyvärr kan jag i min erfarenhet som lärare konstatera att 
debatten om kunskap inte är vanlig i lärarrummen. Här diskuteras inte synen på kunskap. Jag 
vet inte vad min kollega anser vara kunskap eller om han tycker att individen lär sig för sin 
egen personliga utvecklings skull eller för att bli snabbt anställningsbar. I de dokument som 
styr min verksamhet som gymnasielärare erkänns flera former av kunskap och det 
humanistiska bildningsidealet finns med som grundläggande ideologi. Men med tanke på 
utvecklingen i den svenska och europeisk debatten om livslångt lärande kanske man kan 
förvänta sig ändringar i riktlinjerna för den vanliga skolan också. Jag tror, som mina 
intervjupersoner i studien, att yttre faktorer kommer att påverka inte bara vuxenutbildningen i 
Sverige utan även gymnasieskolan och grundskolan. Jag tror att man även på de stadierna 
måste tänka igenom vad kunskap är, i vilken mån vi ska erkänna kunskap som elever har när 



de träder in i vårt klassrum och för vems skull eleverna ska lära sig. Debatten som har pågått 
och pågår om vuxnas lärande har kanhända lett till större medvetenhet i de här frågorna bland 
människor som jobbar med vuxna studerande. En liknande diskussion skulle kunna öka 
medvetenheten även i vanliga skolan. I ett viktigt avseende står grund- och gymnasieskolan i 
samma situation som vuxenutbildningen: Internationaliseringen. Vi kan ha elever i klassen 
som är politiska flyktingar och människorättsaktivister från Irak eller Kurdistan. Vad kan de 
om politik, statsskick och samhällsfrågor om sitt eget hemland eller internationellt? Är det 
meningsfullt att undervisa dem om demokrati och mänskliga rättigheter ur ett ganska snävt 
och självbelåtet svenskt perspektiv? Jag tycker inte att den vanliga gymnasieskolan tar 
särskild hänsyn till elevers bakgrund. Validering av kunskaper förekommer inte. Eleverna 
förväntas närvara i alla ämnen under tre år oavsett vad de kunde innan. Det är som om den 
svenska gymnasieskolan ansåg att kunskap är det som serveras på lektionerna. Visserligen 
konstateras det i läroplanskommitténs betänkande Bildning och kunskap.(1992) att ”skolan 
inte är den enda plats där man lär sig”. (Ibid s. 19) men där för kommittén ett resonemang 
med utgångspunkten att det där man lär sig på andra platser står och trängs i skolporten i form 
av organisationer som tycker att just deras ämnesområde skulle ha plats på skolschemat. 
Kunskaperna som finns utanför skolan skull alltså komma in i skolan. Och eftersom det inte 
finns hur många undervisningstimmar som helst kan inte allt som går att lära få plats. 
Slutsatsen som dras av detta resonemang är att skolan ska undervisa om det som eleverna 
”oundgängligen behöver men svårligen tillägnar sig utanför skolan eller senare i livet” (Ibid. 
s. 20). Istället för att diskutera hur vi ska bedöma kunskap som eleverna har redan när de 
kommer till skolan ska vi begränsa skolans uppdrag till att erbjuda kunskap som de inte kan 
skaffa därute. Inte någonstans i kommittén betänkande förs diskussionen om vad elever har 
med sig och hur vi i skolan ska bedöma och hantera det. Det är dags att ta itu med de här 
frågorna även på gymnasie- och grundskoleplanet. Luften i alla lärarrum borde vara tjock av 
tankar om kunskap. 
 
Fortsatt forskning 
 
Att ta reda på mera om kunskapssynen i vårt samhälle känns som en angelägen uppgift. Den 
lilla grupp människor jag intervjuat i den här studien kan sägas tillhöra de redan frälsta. De 
har en bakgrund som praktiker och de har erfarenheter av arbete med bedömning av andra 
människors praktiska kunskaper. De har upplevt tillfredsställelse när de sett framgång i det 
arbetet. Deras syn på kunskap präglas av deras möten med skickliga människor som skaffat 
sig kunskap utanför skolans väggar. Här kan man enkelt avläsa spår av en kunskapssyn som 
innefattar både praktisk kunskap och klokhet. Skulle jag ha frågat en annan yrkesgrupp hade 
kanske svaren sett annorlunda ut. Det är också en möjlighet till fortsatta studier om 
kunskapssyn i Sverige idag: För att undersöka om det finns en förändringstrend i synen på 
kunskap i vårt samhälle kan motsvarande studie göras med människor som arbetar inom det 
etablerade utbildningsväsendet. Där finns kanske av tradition en strikt teoretisk-vetenskaplig 
kunskapssyn. Eller håller den på att förändra även där?` 
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Sysselsättning i Skellefteå kommun 1988 – 1992 
(nattbefolkning, dvs förvärvsarbetande med bostad i kommunen) 
 
 1988 % 1989 % 1990 %
Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 992   5,2 1 808   4,7 1 631 
Brytning av mineraliska produkter 1 045   2,7 1 300   3,4    998 
Tillverkningsindustri 8 915 23,3 8 655 22,5 8 705 2
El- gas- värme- och 
vattenförsörjning 

   399   1,0    377   1,0    427 

Byggnadsindustri 2 412   6,3 2 502   6,5 2 755 
Varuhandel, restaurang och 
hotellverksamhet 

4 480 11,7 4 603 12,0 4 608 1

Samfärdsel, post och 
telekommunikationer 
 

2 209   5,8 2 205   5,7 2 318 

Bank, försäkring, fastighets- och 
uppdragsverksamhet 

2 743   7,2 2 860   7,4 2 852 

Offentlig förvaltning och andra 
tjänster 

13 706 35,8 13 873 36,1 14 274 3

Ej specificerad verks    371    1,0      295   0,8      302 
SUMMA 38 272 100,0 38 478 100,0 38 870 1

Källa: Statistiska Centralbyrån (AMPAK/ÅRSYS, 1988-1989, 1991-1992 samt 
Folk och Bostadsräkning 1990). 
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Intervjufrågor 
 
  

1. Hur kom det sig att du blev involverad i arbetet med CV? Motiv? Anledning till 

engagemang? 

2. Vilka förväntningar hade du med arbetet i CV? 

3. Hur infriades dina förväntningar? 

4. Vilka branscher har varit involverade i CV: verksamhet i Skellefteå? Vilka har varit 

intresserade? (Frågan ställs bara till vissa intervjupersoner i syfte att kartlägga fakta) 

5. Vilken nytta anser du att CV gjort? 

6. CV står på tre ben – information, vägledning och validering. Hur viktar du de tre 

benen? 

7. Hur går valideringsprocessen till? (Frågan ställs bara till vissa intervjupersoner för att 

kartlägga fakta) 

8. Beskriv nyttan av validering för den enskilde! 

9. Beskriv nyttan av validering för företagen! 

10. Anser du att CV skapat engagemang och förståelse för nyttan med validering hos 

- utbildningsväsendet? 

- näringslivet? 

- Arbetsmarknadens parter? 

11. Vad mäts i valideringsprocessen? 

12. Vilken roll har validering i framtidens utbildningsväsen i Sverige och i EU? 

13. Hur skulle du beskriva din syn på kunskap? 

14. Har din syn på kunskap påverkats av ditt arbete med CV? Hur? 

15. Hur ser du på vuxenutbildning – är det arbetsmarknadspolitik, behörighetsskapande 

eller personlighetsutvecklande? 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




