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Abstract
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The starting-point of the thesis was that teachers to a large extent teach on the basis of
intuitive theories. This creates a tendency that a number of frequent conceptions, peda-
gogical and didactic theories, experiences of one’s own school days etc. become parts of a
more fragmentary structure of ideas, rather than a coherent theory of teaching. With the
aim of creating a deeper understanding of questions related to teaching and learning, two
dominating perspectives were described initial. By putting the intuitive ideas in relation to
basic paradigmatic assumptions a picture was given of what the teacher has to know in
order to thoroughly understand a certain perspective. In addition, examples of pedagogical
theories were presented that can be referred to the perspective in question, which teachers
can adopt to qualify their understanding. A critical discussion of the paradigmatic as-
sumptions paved the way for a third perspective, where thoughts occurring in the other
two were partly combined. Here a theoretical basis was also presented to explain why the
use of mental tools of thinking, especially such that are linked to knowledge theory may
lead the teacher to a more reflective way of dealing with questions of teaching and learn-
ing. The third perspective was illustrated, first with four examples of how teaching can be
performed, and then also in the form of in-service training for teachers. In the empirical
section and in the final conclusion the perspectives were illustrated, discussed and exam-
ined critically. On the basis of questionnaires answered by upper secondary school teach-
ers, interviews and observations, assumed examples of intuitive theories were presented.
The empirical material was also analysed from the same starting-points as the formulation
of the perspectives. Ten teachers’ systems of intuitive theories about teaching and learn-
ing could thus be constructed.  Five of these were presented and a comparison with the
perspectives was made. Some analyses, however, turned out to agree best with a further
perspective, which had not been focused on in the thesis. It was also found that teachers’
practice can be enriched by being confronted with scientific knowledge. The value of such
knowledge was illustrated through the evaluation of an inservice programme for teachers.
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FÖRORD

För mig är världen inte längre densamma. Förhoppningsvis kommer även du
som läsare att uppfatta texten som i något avseende besynnerlig, och därmed i
förlängningen se en något förändrad värld.

Arbetet med avhandlingen har givit mig möjlighet att under en längre period
fördjupa mig i frågeställningar som väckts under mitt arbete som gymnasielärare.
Att undervisa är en komplicerad och mångfacetterad verksamhet som är svår att
begripa sig på, inte minst vad gäller frågor kring kunskap och lärande. Då eleven
befinner sig någonstans dit läraren aldrig kan nå blir undervisning delvis ett
famlande i blindo. Avhandlingsarbetet kan uppfattas som ett sökande efter tan-
kekartor som visar på olika sätt att hantera för undervisning centrala aspekter.

Att göra grundläggande pedagogiska upptäckter är få förunnat. Några sådana
förekommer inte heller i denna avhandling. Snarare handlar det om att dra sam-
man tankar från många olika håll till något slags för tillfället hållbar syntes. En
tanke som varit drivande och som delvis kan ses som arbetets upprinnelse hand-
lar om de mentala verktyg vi använder oss av när vi tar oss an olika problem. Att
mer grundligt utreda vad som menas med verktyg, eller om man så vill redskap,
visar sig ha radiala konsekvenser för synen på kunskap och lärande.

Givetvis har många personer varit viktiga för avhandlingens tillkomst, även
om den i stort varit ett ensamarbete. Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö kom
(utan att veta om det) genom sin bok ”Inlärning och omvärldsuppfattning” att bli
en väckarklocka under min tid som lärare. Per Gerrevall fick mig att ta första
steget och söka till forskarutbildningen. Institutionen för pedagogik i Växjö och
senare Växjö Universitet har stått för en i mitt tycke frikostig finansiering, utan
vilken intet blivit gjort. Gunilla Svingby lämnade i ett tidigt skede värdefulla tips
om litteratur och om olika försök att utveckla undervisning.

Jag vill också tacka mina handledare. Lena Holmberg, Malmö Högskola och
Christer Fritzell den första tiden på Växjö universitet. Leif Lindberg, som fick
träda in i handledarrollen när mycket var klart, har under de senaste åren bistått
mig. Du har på ett inkännande sätt fört arbetet framåt och kommit med insikts-
fulla idéer och kommentarer.

Jan Hartman, filosofiska institutionen i Lund har fackgranskat avsnitten 2–2.7,
3–3.5 och 4–4.4. Han har också skrivit en kommentar till kapitel 2-4, som finns
bifogad i ett appendix. Dessutom har Hartman givit väsentliga kommentarer till
texten för övrigt. Tack för hjälpen!

Givetvis hade avhandlingen varit svår att genomföra om inte ett antal lärare
ställt upp för att bli observerade, intervjuade, observerade och intervjuade igen
etc. Hoppas ni haft något utbyte av mina förehavanden.

Doktoranderna i Lenas handledningsgrupp i Malmö samt doktoranderna vid
institutionen för pedagogik i Växjö har under arbetets gång utgjort en viktig
stödgrupp vad gäller social samvaro och uppmuntran. Ni har också bidragit med
många innehållsmässiga och kritiska anmärkningar. Marita Rosell har dessutom
på ett förtjänstfullt sätt hjälpt mig med att språkgranska texten.

Tack också till Birgitta för välgörande nålstick i mer kritiska skeden.
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Avslutningsvis vill jag tacka Anna för kärlek och oförtröttligt stöd. Tack även
till Jonas och Filippa som emellanåt fått utstå möten med en pappaliknande var-
else försänkt i dvala. Nu stundar förhoppningsvis andra tider!

Växjö den 15 augusti 2002

Stefan Sellbjer
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1. INLEDNING

Utgångspunkten för avhandlingen är att lärare till en del bedriver sin undervis-
ningsverksamhet utifrån intuitiva teorier. Därmed tenderar olika allmänt före-
kommande föreställningar, pedagogiska och didaktiska teorier, erfarenheter av
egen skolgång etc. att bli delar av ett mer fragmentariskt tankebygge, snarare än
en sammanhållen teori. Med målsättning att fördjupa förståelsen av frågor relate-
rade till undervisning och lärande redovisas först två dominerande perspektiv.
Genom att sätta de intuitiva teorierna i relation till grundläggande paradigmatis-
ka antaganden ges en bild av vad läraren måste känna till om hon i grunden ska
förstå perspektiven. Vidare ges exempel på pedagogiska teorier som kan hänfö-
ras till dessa och som läraren kan ta del av för att kvalificera sin förståelse. Uti-
från en kritik av de paradigmatiska antagandena banas väg för ett tredje perspek-
tiv, där tankegångar från de två övriga delvis förenas. I avhandlingen ges också
en teoretisk grund till varför användning av mentala tankeverktyg, och då speci-
ellt sådana kopplade till kunskapsteori, kan leda till att läraren mer reflekterat tar
sig an frågor kring undervisning och lärande.

1.1 Tradition och förnyelse
Skolvärlden beskrivs vanligtvis utifrån två perspektiv, där ett mer ”traditionellt”
ställs mot ett mer ”modernt” och ”förnyande”. Exempelvis gör Arfwedson och
Arfwedson (1998) med hjälp av Bernstein en distinktion mellan ett
”separerande” och ett ”integrerande” perspektiv på skola och undervisning. I det
ena fallet uppfattas skolan som separerad från samhället. Kunskap består till stor
del av abstrakta bok- och ämneskunskaper, eleven beskrivs som en följsam mot-
tagare av given kunskap och arbetssättet är förmedlingspedagogiskt. I det andra
fallet ses skolan och samhället som integrerat. Skolkunskap består av livskun-
skap, eleven beskrivs som aktiv och kunskapssökande, arbetssättet är undersö-
kande och experimentellt.

Hedin (1997) karaktäriserar pedagogiken genom att tala om en ”traditionell”
och en ”utvecklingsinriktad” sådan. Den förra kännetecknas bl.a. av ytinriktat lä-
rande, passiva memorerande elever, lärare som förmedlar kunskaper och be-
stämmer arbetssätt samt en syn på kunskap som produkt, som något generellt och
objektivt. ”Utvecklingsinriktad” pedagogik utmärks bl.a. av djupinriktat lärande,
aktiva elever som utvecklar förståelse, handledande lärare som erbjuder olika ar-
betssätt, samt en syn på kunskap som process, som något situationsbundet och
relativt.

Arfwedson och Arfwedson liksom Hedin hävdar att perspektiven renodlats för
att kunna tydliggöras. De förstnämnda menar att element från båda perspektiven
ingår i alla skolsystem. Hedin ser synsätten som komplementära och att man som
lärare vid behov kan skifta dem mellan.

Dahl, Moreau och Wretman (1999) tar i en ledare i tidningen Skolbarn ut
svängarna ordentligt. I ett perspektiv ses lärande som en överföring av kunskap
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från en sändare, t.ex. läraren eller läroboken, till en mottagare i form av en elev.
Målsättningen är i detta perspektiv att förändra elevens beteende. Syftet med
kunskapen är instrumentellt; likt ett dataprogram utlöses ett visst beteende i en
viss situation. Eleven utsätts för en undervisning som kan liknas vid programme-
ring. I ett annat perspektiv, som enligt författarna omfattas av all modern peda-
gogisk forskning, har kunskap och lärande mer att göra med ett förhållningssätt
till omvärlden. Lärande ses bl.a. som en meningsskapande process, kunskap upp-
fattas som delvis existentiell och individuell och har att göra med den enskildes
förhållande till sin omgivning.

Att renodla och ställa olika perspektiv mot varandra är ibland nödvändigt och
konstruktivt. Tillvägagångssättet kan emellertid också förstärka uppfattningar
som inte alltid är resultat av djupare reflektion. Exempelvis är Hedins påstående
att lärare vid behov kan skifta mellan perspektiv diskutabelt. Det kan tolkas
(även om det inte är författarens mening) som att läraren i ena stunden uppfattar
kunskap som objektiv och i nästa ser den som relativ, eller att hon i ena stunden
ser eleven som i grunden passiv och i nästa som i grunden aktiv. I ledaren, publi-
cerad i tidningen Skolbarn, beskrivs med hjälp av ett språkbruk hämtat från be-
haviorism och inlärningsteori en ”traditionell” syn på kunskap och lärande. Be-
skrivningen kan möjligtvis uppfattas som en metafor, men bidrar knappast till att
sprida ljus över hur man kan förstå lärarens arbete. Det torde t.ex. vara svårt att
hitta lärare som tänker i termer av beteendemodifiering och (om)programmering
av eleverna. Mot detta onda ställs i ledaren en ny skön värld där lärare och elever
i dialog tillsammans skapar mening och gör omvärlden begriplig. Carlgren
(1998) ställer sig också kritisk till en förenklad och ideologiskt präglad syn på
undervisning och lärande.

Tudelningen mellan det goda och onda har präglat en rad områden: för-
medlingspedagogik har ställts mot aktivitetspedagogik, som uppfattats ut-
gå från barnets ”genuina” behov och intressen. Katederstyrd undervis-
ning har ställts mot elevstyrd, passivt matande mot aktivt skapande till
exempel. Pedagogik har blivit ideologi för den ”goda” pedagogiken me-
dan det saknas språk för den traditionella pedagogiken. (s. 111)

Förenklade och moraliserande bilder av undervisning och lärande bidrar san-
nolikt även till att polarisera lärarkåren. Å ena sidan finns mer ”traditionella” lä-
rare som sätter bokkunskaper i centrum och som i sin ambition att förmedla des-
sa till eleverna föreläser, förevisar, ger instuderingsfrågor, läxor och prov. Å and-
ra sidan finns ”förnyare” som betraktar eleven som i grunden aktiv och menings-
skapande och som sätter sökande och sammanställning av kunskap i fokus. In-
sikten om vem som är ”förnyare” respektive ”traditionell” förefaller spridd i lä-
rarkåren och vid studiedagar talar ofta skolledning, inbjudna föreläsare och andra
myndighetsföreträdare om vikten av att lärarna blir till ”förnyare”. Beteckningar
som ”traditionalister” och ”förnyare” kan också ge intryck av att de tidigare an-
vänder ett arbetssätt som allt igenom tillhör det förgångna, medan de senare ar-
betar utifrån en mer genomtänkt och utvecklad kunskapssyn, pedagogisk metod
etc.
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Att beskriva skolvärlden ur olika perspektiv är, avigsidorna till trots, ett sätt
påvisa ett antal substantiella skillnader. Mer ”traditionell” undervisning kan leda
till att eleven passiviseras, även om läraren inte uppfattar eleven som i grunden
passiv. Eleven kan också ges intryck av att det finns sann kunskap att inhämta
hos läraren och i läroboken. I en ”förnyande” undervisning kan den roll veten-
skaplig kunskap spelar vara oklar. Här tycks även antagandet om eleven som ak-
tiv, sökande, skapande etc. vila på en mer idealistisk än vetenskaplig grund.

En möjlig orsak till att beskrivningar av skolvärlden tenderar att bli förenkla-
de och moraliserande kan vara att det saknas adekvata redskap att tala om, be-
skriva och analysera för undervisning centrala aspekter. För att kunna bedöma
och diskutera rimligheten i ”traditionella” eller ”förnyande” förhållningssätt be-
hövs troligen en mer djuplodande beskrivning av vad detta kan innebära.
Carlgren (1998) hävdar att varken progressiva eller kritiska pedagogiska forskare
erbjuder för lärare användbara kunskapsobjekt att utveckla den pedagogiska
praktiken. Hon fortsätter:

Antingen har de [dvs. forskarna - min kommentar] hamnat i frustation
över att de pedagogiska modellerna inte stämmer med verkligheten (det
är lärarnas fel) eller över att alla ansträngningar att nå skolans officiella
målsättningar framstår som fåfänga i ett system som envist reproducerar
sig självt (det är systemets fel). (a.a. s. 113)

1.1.1 Tradition och förnyelse i läroplaner
I de övergripande läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, och
för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, återfinns skrivningar som påminner om
det ”förnyande” perspektiv som tidigare skisserats, medan målbeskrivningar i
enskilda kurser mer kan liknas vid det ”traditionella” perspektivet.

Under rubriken ”Kunskaper”1 hävdas i Lpo 94 att ”Skolan ska sträva efter att
varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära”2

etc. Först på sjunde plats återfinns den mer ”traditionella” formuleringen
”tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att
bilda sig och få beredskap för livet” (s. 11).

I Lpo 94 ges målformuleringarna kring normer och värden en framskjuten
plats och placeras före kunskapsmålen, medan kunskapsmålen i Lpf 94 återfinns
före målen om normer och värden. Under rubriken ”Kunskaper” anges i Lpf 94
bl.a. att ”Skolan ska sträva efter att varje elev … tillägnar sig goda kunskaper i
de kurser som ingår i elevens studieprogram, kan använda sina kunskaper som
redskap för att formulera och prova antaganden och lösa problem, reflektera över
erfarenheter” etc. (s. 29). Den första satsen kan tolkas som mer ”traditionell”.

–––––––––
1 Framställningen centreras kring den del av läroplanerna som beskriver kunskapsmål då avhandling-

en har ett sådant fokus. Till det ”förnyande” perspektivet hänförs formuleringar som har att göra
med hur kunskap tillägnas; dvs. mer av ett processtänkande. Till det ”traditionsenliga” perspektivet
förs ordalydelser som kan sättas i förbindelse med kunskap som produkt eller som ett visst innehåll.

2 I detta liksom i följande citat återges, om inget annat anges, målen i den turordning de förekommer i
läroplanerna.
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Beskrivningarna av olika kurser är mer preciserade och kan betecknas som
mer ”traditionella”. Dock uppvisas inte något enhetligt mönster. Under rubriken
”Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret” återfinns i ämnet
samhällskunskap skrivningar som kan hänföras till ett ”förnyande” perspektiv.
Det sägs att ”eleven skall känna till och kunna resonera kring grundtankar i ett
demokratiskt system och praktisera demokrati i vardaglig handling, känna till
händelser och förhållanden som format och formar närsamhället och dess miljö”
(Skolverket, 2000, s. 69). För samma årskurs gäller i matematik att eleven ”skall
ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att
kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens när-
miljö.” (a.a. s. 28). Därefter följer en detaljerad och mer ”traditionell” skrivning
där det påstås att ”Inom denna ram skall eleven ha en grundläggande taluppfatt-
ning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform, förstå och
kunna använda addition, subtraktion” o.d. (a.a. s. 28). I biologi kan målbeskriv-
ningen betecknas som ”traditionell”. Här skall eleven ”beträffande natur och
människa känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, djur och
andra organismer i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö,” (a.a s. 53).
I slöjd är texten mer svårbedömd, då även ett praktiskt görande inbegrips. Här
sägs att ”Eleven skall kunna föreslå idéer till slöjdarbeten och med handledning
kunna planera, välja arbetsmetoder och genomföra ett arbete,” (a.a. s. 93).

I de frivilliga skolformerna blir ett ”traditionellt” perspektiv tydligare. I kur-
sen ”Matematik A” beskrivs i detalj vad eleven ska ha uppnått efter genomgång-
en kurs. Hon skall i aritmetik ”ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att
omfatta reella tal skrivna på olika sätt, ha ökat sin förmåga att räkna i huvudet,
göra överslag och välja lämplig enhet vid problemlösning” etc. (GyVux,
1994:16, s. 50). I kursen ”Samhällskunskap A” skall eleven ”kunna redogöra för
viktiga politiska ideologier och deras utveckling samt hur dessa ideologier på-
verkar synen på olika samhällsförhållanden, ha fördjupat kunskaper om hur det
svenska samhället växt fram och fungerar idag samt kunna göra vissa jämförelser
med förhållanden i andra länder,” (a.a. s. 66). Även i praktiska ämnen tenderar
skrivningen att bli mer ”traditionell”. I kursen ”Motorsåg och röjmotorsåg” skall
eleven ”kunna redogöra för motorsågens och röjmotorsågens konstruktion, kun-
na utföra daglig och periodisk tillsyn, med motorsåg och röjmotorsåg kunna ut-
föra för yrkesområdet aktuella arbetsuppgifter med en säker, effektiv och ergo-
nomiskt riktig arbetsteknik” (GyVux, 1994:13, s. 87).

Utifrån genomgången ovan kan det konstateras att de övergripande texterna
om kunskapsmål i Lpo 94 och Lpf 94 innehåller skrivningar som mer påminner
om ett ”förnyande” perspektiv jämfört med målbeskrivningarna i enskilda kur-
ser, att Lpo 94 i högre grad genomsyras av ett ”förnyande” perspektiv jämfört
med Lpf 94 samt att målbeskrivningarna för enskilda kurser tenderar bli mer
”traditionella” i de frivilliga skolformerna jämfört med dem i årskurs fem.

En möjlig förklaring till skillnaderna kan vara att personer med anknytning till
ny pedagogisk forskning inom fältet skola och barnomsorg står bakom fler över-
gripande formuleringar, medan ämnesföreträdare haft ett större inflytande över
kursbeskrivningar. I vart fall åligger det läraren att hantera dessa komplexa och
delvis motsägelsefulla styrdokument, där övergripande formuleringar ger mer av
”förnyande” signaler, medan skrivningar på kursnivå styr mot ”tradition”. Det är
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knappast troligt att läraren förmår ta ställning till och analysera innebörden av
sådana motstridande budskap inom ramen för sitt ordinarie arbete.

1.1.2 Tradition och förnyelse i utvärderingar
Vad beträffar olika utvärderingar av hur undervisning faktiskt bedrivs hävdas i
Skolverket (1996) att undervisningen i allmänna ämnen under senare år i grund-
skolan samt i gymnasieskolan främst sker i form av traditionell klassrumsunder-
visning. Det är i huvudsak läraren som talar och ställer frågor, medan eleverna
lyssnar och svarar på frågor. I grundskolans tidigare år arbetar eleverna dock mer
självständigt, både i grupp och individuellt. Granström och Einarsson (1995)
menar i sin sammanställning av svensk klassrumsforskning att katederundervis-
ning dominerar på mellan- och högstadiet. Med detta avses en undervisningsmo-
dell där läraren talar och eleverna lyssnar. Vidare är s.k. lotsning vanlig, vilket
innebär att läraren bryter ner en komplex uppgift i mindre delar och att eleven
utifrån styrande och ledande frågor från läraren leds fram till rätt svar genom att
lösa en uppgift i taget. Författarna hävdar att arbetssättet kan leda till att eleven
löser uppgifter utan att veta hur det egentligen gått till. Granström och Einarsson
konstaterar också i sin sammanställning att läraren står för 2/3-delar av den of-
fentliga kommunikationen i klassrummet. Det är läraren som har makten att för-
dela ordet och har rätt att tala utan att begära ordet. Hon styr därmed bl.a. inne-
hållet i kommunikationen och undervisningen karaktäriseras av ett snabbt fråge-
svar mönster.

Sammanfattningsvis tyder utvärderingarna på att ett ”traditionellt” perspektiv
på undervisning dominerar under senare år i grundskolan samt på gymnasiesko-
lan, medan mer av ”förnyelse” förekommer under de första skolåren.

1.1.3 Egen erfarenhet av tradition och förnyelse
Under den första tiden som gymnasielärare, bl.a. i samhällskunskap, kan min un-
dervisning betecknas som ”traditionell”. Olika arbetsområden, t.ex. ”demokrati”,
behandlades i huvudsak genom att eleverna lyssnade på mina genomgångar, läste
läroboken, repeterade med hjälp av övningsbok etc. Arbetssättet var inte ett re-
sultat av en genomtänkt strategi, utan snarare ett sätt att som lärare hålla näsan
över vattnet. Genom att anamma en färdig mall för undervisning vann jag tid för
att bl.a. sätta mig in i och försöka förstå olika arbetsområdens innehåll.

Arbetssättet visade sig inte framgångsrikt. De flesta eleverna kom efter en tid
endast ihåg fragment av det sagda, trots att samma arbetsområde troligen bear-
betats ett flertal gånger redan i grundskolan. Ett annat problem var att det fåtal
elever som kunde ge en rimlig beskrivning av innebörden i ’demokrati’3 inte
tycktes förstå vad denna handlade om i en djupare mening. Än mindre bidrog
undervisningen till att förverkliga läroplanens mål om att öka elevens förmåga
att analysera, reflektera och tänka kring världen.

–––––––––
3 Tecknen ’…’ omsluter fortsättningsvis begrepp och kategorier.
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Beteckningen ”förnyande” kan möjligtvis vidhäftas verksamheten under de
följande åren. Eleverna fick nu i uppgift att välja arbetsområden, t.ex.
”demokrati”, formulera egna frågor kring detta och därefter gruppvis söka svar.
Arbetssättet antogs träna upp elevens förmåga att tänka och analysera, samtidigt
som hon skaffade sig kunskaper om ’demokrati’. Antagandet bekräftades inte.
Eleven tycktes varken inhämta ”traditionella” faktakunskaper eller lära sig tänka
och analysera.

Efter ett antal år som lärare kom jag fram till att jag inte begrep mig på vä-
sentliga frågeställningar med anknytning till undervisning och lärande. Att förstå
ämnens teoretiska innehåll föreföll på sikt överkomligt, men att förstå vad som
händer hos eleven när hon lär sig något förblev lika svåråtkomligt. Ett par lär-
domar framstod emellertid som centrala. För det första ett ställningstagande mot
att likställa lärande med inlärning av fakta. Målsättningen blev i stället att försö-
ka förbättra elevens förmåga till analys och reflektion. För det andra att det inte
går att ”se in i elevens huvud” utan endast formulera teorier kring vad som hän-
der när eleven lär sig något.

De frågeställningar som aktualiserades i arbetet som lärare bearbetades efter-
hand teoretiskt genom vidare studier. Som ett resultat av diskussionerna med
andra deltagande lärare och mötet med olika texter sattes ’begrepp’ i fokus. Det
tycktes som att olika sätt att uppfatta ’begrepp’ hade samband med hur lärande
går till. I en C-uppsats i didaktik (Sellbjer, 1994) och en C-uppsats i filosofi
(Sellbjer, 1995) undersöktes vad som kan avses med ’begrepp’, hur de bildas,
samt vilka konsekvenser olika begreppsdefinitioner får för undervisning. Det
konstaterades att begrepp kan uppfattas som ”…det som varje individ på sitt del-
vis unika/privata sätt vanligtvis associerar till/tänker på då hon hör ett visst ord,
ser en viss händelse, känner en viss lukt etc.” (a.a s. 3). Till skillnad från en mer
traditionell teori om begreppsbildning innebär detta att olika individer har olika
begrepp om en till synes likartad företeelse. En slutsats av arbetena var att ele-
vernas begreppsliga innehåll skiljer sig åt långt mer än vad som vanligtvis antas,
en annan att antalet begrepp i undervisningen starkt bör reduceras om man ska
kunna närma sig ett arbetssätt där eleven mer ägnar sig åt analys och reflektion.

Den förändrade synen på undervisning fick till följd att jag som lärare i ämnet
samhällskunskap valde ut tre centrala begrepp, nämligen ’demokrati’, ’marknad-
sekonomi’ och ’påverkan’. Valet grundades på att det föreföll oundgängligt att
ha kunskaper relaterade till dessa begrepp för att förstå svenskt samhällsliv. Ar-
betssättet utmärktes nu av att eleverna efter en teoretisk genomgång kring re-
spektive begrepp genomförde tämligen styrda egna undersökningar. Den inle-
dande teorigenomgången antogs ge eleven en grund att stå på så att hennes egna
undersökningar blev mer analyserande, reflekterande etc. Antagandet bekräfta-
des inte utan elevernas arbeten förblev relativt deskriptiva och oreflekterade.

Parallellt med mitt praktiska arbete påbörjades en D-uppsats i pedagogik
(Sellbjer, 1997) i vilken gjordes försök att med hjälp av litteratur och ämnesex-
perter välja ut de mest centrala begreppen i ämnet samhällskunskap. Det visade
sig emellertid icke möjligt att utifrån den valda metoden göra ett sådant urval.
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Uppsatsens andra del fokuserades på vetenskaplig metodologi4. Med inspiration
av ett engelskt historieprojekt eftersöktes för eleverna praktiskt användbara till-
vägagångssätt att genomföra analys av samhällsvetenskapliga problem. Resulta-
tet blev att till ämnet samhällskunskap kopplade vetenskapliga discipliner, som
statskunskap, nationalekonomi, sociologi och kulturgeografi, nyttjar metodologi-
er som kan användas av eleverna som verktyg i en analys av samhällsproblem.

Sammanfattningsvis kan konstateras att många års praktiskt arbete, varvat
med teoretiska studier, successivt förändrat mitt tänkande kring undervisning och
lärande. De ursprungliga frågorna har givits provisoriska svar, samtidigt som
frågorna fått nya innebörder. Drivkraften är fortfarande en frustration över att
inte förstå vad som händer när eleven lär sig något, även om frågeställningarna
vidgats och blivit mer komplexa. En parallell kan dras till Dewey (1910/1991),
som menar att människan då hon inte förstår något upplever en slags förvirring,
ett tillstånd av anomali. Då en del av verkligheten ej kan förklaras uppstår en
frånvaro av mening. Detta vakuum, denna irriterande anomali, får människan att
söka efter mer eller mindre genomtänkta lösningar. I vetenskapliga sammanhang
handlar det om att för sig själv och omvärlden utreda centrala problemområden.

De frågeställningar denna avhandling inriktas på antas av flera skäl vara cent-
rala vid beskrivning och analys av undervisning och lärande. För det första stäl-
ler läraryrket sannolikt utövaren inför liknande problemsituationer. Mina erfa-
renheter som lärare antas m.a.o. delas av andra lärare. För det andra har fråge-
ställningarna vuxit fram i dialog med andra lärare, pedagogisk debatt och litte-
ratur etc. och är därför rimligtvis delar i ett antal pedagogiska diskussioner.

1.2 Tre perspektiv på lärande och under-
visning och lärande
I ett ”traditionellt” arbetssätt ligger fokus ofta på ämnets begreppsliga innehåll. I
ett ”förnyande” arbetssätt fokuseras ofta elevens aktiva kunskapssökande. Det
konstateras ovan att metodologier hämtade från vetenskapliga discipliner kan
användas av eleven vid genomförande av analys. Lärarens uppgift kan då vara att
välja ut lämpliga metodologiska verktyg och träna eleven i att använda dem.
Därmed inställer sig frågan om det i ett tredje perspektiv går att kombinera en
syn på eleven som i någon mening konstruerande och kunskapssökande med att
läraren klart definierat vilken vetenskaplig kunskap, begreppslig och/eller meto-
dologisk som är relevant. Finns det kanske något slags verktyg med anknytning
till vetenskapliga discipliner som kan användas för att överskrida två till synes
motstående perspektiv?

Tre olika perspektiv på undervisning och lärande kan därmed skönjas. Ett har
släktskap med vad som ovan benämns ”traditionellt”, ett annat med det
”förnyande” och ett tredje har vissa likheter med båda. Perspektiven kallas fram-
gent ”traditionsenligt”, ”socialt konstruktivistiskt” och ”realt konstruktivistiskt”.

–––––––––
4 Termen definieras utifrån Lundquist (1993). Frågeställning, teori och metod sägs ingå i metodologi.
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Beteckningen ”traditionsenlig”, som kan associeras med nedärvd, klassisk, sed-
vanlig och bruklig, ersätter epitetet ”traditionell” då det senare ofta förknippas
med uttryck som schablonmässig, slentrianmässig, föråldrad och konservativ.5

Det något mer neutrala ”konstruktivistisk” ersätter ”förnyande” och ”modernt”.
Beteckningen ”realt konstruktivistiskt” har anknytning både till ett traditionsen-
ligt och socialt konstruktivistiskt perspektiv.

Avhandlingen avser att fördjupa förståelsen av de två första perspektiven,
samt att i ett tredje förena några tankegångar från dem båda. Målet är att ta ett
steg bort från en i många fall överdriven polarisering mellan ”traditionalister”
och ”förnyare”. Genom ett tydliggörande av perspektiven kan samtalet om, och
språket kring, dessa kvalificeras. Kanske kan därmed en del motsättningar av-
skrivas, medan andra som bottnar i mer grundläggande och kanske motstridande
antaganden sätts i fokus. I bästa fall målas ett något annorlunda landskap där vi
kan se saker vi annars inte ser.

1.2.1 Avhandlingens fokus
Med målsättning att ringa in avhandlingens fokus redogörs under denna rubrik
kortfattat för ett antal begrepp med relevans för den fortsatta framställningen.

Enligt Stensmo (1994) omfattar en pedagogisk grundsyn kunskaps-, etik-,
människo- och samhällssyn, samt syn på den pedagogiska situationen. Svingby
(1982) menar att pedagogisk grundsyn ”… innehåller lärarens perception och
tolkning av mål och förutsättningar för undervisningen, vilken i sin tur grundas
på lärarens uppfattning om skola och samhälle, om människan i skolan och sam-
hället och om kunskapens natur” (a.a. s. 173). I denna avhandling diskuteras
främst frågor kring kunskapens natur, kunskapssyn och i någon mån människo-
syn. Samhälleliga faktorer dryftas i den mån det är påkallat för att förstå pers-
pektiven. Detta gäller främst vid formuleringen av det socialt konstruktivistiska
perspektivet.

Svingby (1987) avgränsar ’kunskapssyn’6 med formuleringarna

-vad som är värt att veta och kunna, dvs. stoffurvalet
-hur undervisningen ska organiseras eller frågan om ämnesläs-
ning/integration
-hur undervisningen ska ”förmedlas” till eleverna, dvs metoder och ar-
betssätt

–––––––––
5 Perspektivet kan benämnas ”överförande ”, ”förmedlande” eller rentav ”perspektivet tabula rasa”.

Uttrycket ”traditionellt” eller i min version ”traditionsenligt” används dock då det är väl etablerat
och förmodas framkalla associationer om en lärare som står vid en kateder och berättar för ett antal
lyssnande elever.

6 Enligt Läroplaner (1990:104) innefattar vad som benämns en ”pedagogisk grundsyn”
-att bestämma målen för undervisningen
-att ta reda på vad eleverna kan och vill
-att ta ställning i fråga om inlärningsteori
-att dra konsekvenser för undervisningen (a.a. s.26).
 Definitionen tycks här snarare handla om vad Svingby benämner ”kunskapssyn”.
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-hur inlärning går till och vad det innebär att kunna något. (a.a. s. 106)

Svingbys ’kunskapssyn’ täcker i högre grad än det vidare ’pedagogisk grundsyn’
avhandlingens fokus.

Ansatsen kan snarare beskrivas som analytisk än normativ. Enligt Imsen
(1999) ger de normativa perspektiven ”de ’stora’ riktlinjerna för hur skola och
undervisning bör genomföras”. I en analytisk ansats undersöks ”varför undervis-
ningen egentligen blir som den blir” (a.a. s 81). Detta betyder inte att denna av-
handling är fri från normativa ställningstaganden. Avsnittet 1.2 och ställningsta-
gandet för ett tredje realt konstruktivistiskt perspektiv är mer tydliga exempel på
sådana.

Imsen redogör för ett antal enkla analytiska modeller som kan användas för att
förstå en undervisningssituation. I en modell studeras det som sker ur ett individ-
perspektiv. I en annan skärskådas samspelet mellan individer. I en tredje, den s.k.
didaktiska triangeln, studeras undervisning som ett förhållande mellan lärare,
elev och lärostoff. I en fjärde strukturalistisk modell antas det som händer i
klassrummet bl.a. vara nära sammanvävt med det som sker i det övriga samhäl-
let. De tre perspektiv på undervisning och lärande som behandlas i avhandlingen
har anknytning till Imsens tre första modeller. Detta innebär att individen, och
dennes eventuella samspel med andra, snarare än strukturen står i fokus. Ansat-
sen är m.a.o. mer psykologisk än sociologisk,

Didaktik befattar sig enligt Imsen med tre grundläggande frågor, nämligen
”vad undervisningen ska innehålla, hur den ska genomföras och varför man väl-
jer att lösa dessa frågor som man gör” (a.a. s. 31). Författaren hävdar att frågorna
är aktuella på tre olika nivåer; då läroplaner ska fastställas av riksdag och rege-
ring, då skolans lokala kursplaner utformas och då läraren planerar och förbere-
der undervisning. Begreppet ’didaktik’ kommer i avhandlingen att förstås i en-
lighet med Imsens snäva avgränsning.

Jank och Meyer (1997) anger en rad faktorer som utövar inflytande på en un-
dervisnings- och inlärningssituation. Faktorer som ”ämnesmässiga ambitioner
och det egna metodkonceptet”, ”invanda handlingsmönster”, ”egen undervis-
ningserfarenhet som lärare” och ”elevernas tidigare erfarenhet av undervisning”
(a.a. s. 38) är mer centrala i denna avhandling. Faktorer som ”politisk och sam-
hällelig orientering”, ”tillgängliga material och medier”, ”institutionella ramför-
utsättningar”, ”förmåga att uttrycka sig verbalt och kroppsligt” och ”fysisk kon-
stitution” (a.a. s. 38) behandlas här i mindre grad.

Imsen (1999) redogör för det komplexa samspel som bidrar till att klassrums-
rutinerna får ett visst mönster. I denna avhandling berörs ej sådant som har att
göra med statens och storsamhällets påverkan eller faktorer i relation till lokal-
samhället och hemmet. Inte heller anläggs ett läroplansperspektiv eller diskuteras
materiella ramar som läromedel, lokaler etc. Sociala förhållanden i klassrummet
behandlas enbart om de har anknytning till kunskapsfrågor. Fokus ligger i stället
på själva verksamheten i klassrummet, på undervisning, kommunikation, samar-
bete o.d.
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1.2.2 ”Pedagogisk kunskapsteori”
Det traditionsenliga, socialt konstruktivistiska och realt konstruktivistiska pers-
pektivet beskrivs och analyseras utifrån frågeställningar relaterade till kunskaps-
begreppet. Ett antal frågor tycks här mer grundläggande, nämligen vad som uti-
från respektive perspektiv kännetecknar

• kunskap och lärande i allmänhet
• lärarens förhållningssätt till eleven, syn på undervisning och lärande, kunskap

etc.
• frågor kring elevens förkunskaper, förmåga att lära sig, sätt att tänka etc.
• lärobokens status och dess relation till vetenskaplig kunskap

Det synes nödvändigt att i detta sammanhang förhålla sig till ytterligare två om-
ständigheter.

För det första den externa värld som läraren refererar till, läroboken delvis be-
skriver och eleven försöker förstå. Detta är viktigt eftersom man vid en fördjupad
analys av kunskapsbegreppet inte kan komma undan kunskapsteoretiska frågor
som ”Vad kan man veta?”, ”Hur kan man komma fram till vetande?” och ”När
vet man något?” – frågor som i sin tur har direkt koppling till frågor om verklig-
hetens grundläggande beskaffenhet (Stensmo, 1994). I det fall den externa värl-
den uppfattas som i grunden materiell är somliga svar på frågorna möjliga. I det
fall den ses som i grunden andlig är andra svar relevanta. Därmed aktualiseras
ontologiska frågeställningar som

• Av vad består den externa världen?
och hithörande mer psykologiska frågeställningar som
• Hur påverkas människan av den externa världen?

För det andra tycks det nödvändigt att förhålla sig till den centrala roll språket
spelar som medium att i en undervisningssituation beskriva, tala, argumentera,
informera etc. Lärarens uppfattning om orden som bärare av mening är väsentlig
för hur hon väljer att handla. Olika syn på språket har också direkt koppling till
olika ontologiska och epistemologiska föreställningar. Därmed kan frågor som

• Vad är ett språk?
• Vad innebär det att ge mening åt något?
• Går det att med hjälp av språket att förstå en annan människa?

ses som relevanta i sammanhanget.
Studieobjektet som här inringas befinner sig inom ett kunskapsområde som

fortsättningsvis benämns ”pedagogisk kunskapsteori”, då frågor kring undervis-
ning och lärande undersöks utifrån aspekter relaterade till kunskapsbegreppet.
Avhandlingen gör dock inte anspråk på att utveckla en pedagogisk kunskapsteo-
ri; snarare används det jag kallar ”pedagogisk kunskapsteori” som en referens-
ram för avhandlingens teoretiska och empiriska resonemang. Huvudpoängen är
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att denna typ av frågor är nödvändiga att ställa om man vill närma sig en reflek-
terad beskrivning och analys av undervisning och lärande.

”Pedagogisk kunskapsteori” har anknytning till en mängd komplexa och om-
diskuterade epistemologiska, kognitions- och utvecklingspsykologiska, lingvis-
tiska, ontologiska och vetenskapsteoretiska frågeställningar. Framställningen blir
därför både ett skummande på ytan och mer djuplodande. Ytlig då ett flertal om-
diskuterade spörsmål inte närmare kan utredas, mer djuplodande eftersom för
undervisning och lärande grundläggande förutsättningar diskuteras. Ytterligare
en konsekvens av den breda ansatsen är att andrahandskällor ibland används, då
det inte varit praktiskt möjligt att läsa varje författare i original.

1.3 Syfte
Syftet med denna avhandling är att fördjupa två perspektiv på undervisning och
lärande utifrån en ”pedagogisk kunskapsteoretisk” utgångspunkt, samt i ett tredje
delvis förena tankegångar från de två övriga. Perspektiven belyses, diskuteras
och granskas kritiskt utifrån empiriskt material. Vidare illustreras hur undervis-
ning kan bedrivas utifrån det tredje perspektivet.

1.3.1 Summering inför fortsättningen
I detta avsnitt ges en bakgrund till de ställningstaganden som hittills gjorts, samt
till några av de som följer.

Två av de tre perspektiv som anges i syftet tycks vanligt förekommande, men
oftast i allt för förenklade versioner. Det upplevda behovet av att formulera ett
tredje perspektiv har sin bakgrund i att jag som lärare inte varit till freds med nå-
got av de andra. Dessutom pekar mina C- och D-uppsatser mot att det är möjligt
att hitta någon slags kombination där eleven både betraktas som konstruerande
och där kopplingen till vetenskaplig kunskap bibehålls. Så här långt är alltså
upplägget normativt. Jag har på förhand tagit ställning mot två av de perspektiv
som ska undersökas, samt förordar ett tredje som förhoppningsvis kan över-
komma brister i de övriga.

Perspektiven, såsom de förekommer i den allmänna debatten, behandlar en
mängd frågeställningar som har att göra med allt från elevens psykiska tillstånd
till samhälleliga förhållanden. Att just den ”pedagogiska kunskapsteorin” utgör
en ingång för avhandlingen beror på att den behandlar frågeställningar som tycks
mer grundläggande för läraryrket och som jag under min tid som lärare saknat
svar på. Fokuseringen på begrepp i C- och D-uppsatserna pekar i samma rikt-
ning.

Avhandlingen kan sägas utgöra en prövning av tesen att den ”pedagogiska
kunskapsteorin” aktualiserar för läraryrket centrala frågeställningar; Vad visar
sig om jag intar just denna utgångspunkt? Hur framstår då perspektiven och vad
leder det till för slags kritik.

Den ”pedagogiska kunskapsteorin” aktualiserar dock betydligt fler frågeställ-
ningar än vad som är möjligt att behandla i ett enskilt arbete. Dessutom tenderar
abstraktionsgraden att bli hög. För att återföra fokus mot olika sätt att se på un-
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dervisning och lärande kommer jag att ta stöd i Olsons och Bruners (1996) teori-
er om folkpedagogik och folkpsykologi. Därigenom erhålls också en startpunkt
för detta arbete, så att åtminstone något inledningsvis ligger fast. Lärares upp-
fattning om hur elevens medvetande fungerar påverkar enligt författarna både
hur läraren tänker kring pedagogik som hur undervisningen faktiskt utformas.
Lärarens tänkande kring dessa frågor påstås dessutom vara intuitivt. Antagande-
na motsvarar mina egna erfarenheter som lärare, då jag famlat i blindo i mina
försök att förklara vad som händer då eleven lär sig alternativt inte lär sig något.
Olsons och Bruners teori är alltså enligt min mening ett viktigt bidrag till diskus-
sionen om lärares tänkande, samtidigt som den är relativt snäv. Då varje före-
ställning kring hur undervisning ska bedrivas också tycks innefatta en föreställ-
ning om kunskap, språk och i förlängningen den externa världens beskaffenhet
kommer deras teori att utvidgas i dessa avseenden.

Den lärare som har god kännedom om ”pedagogisk kunskapsteori” anses
framgent som reflekterad, medan den lärare som har liten kännedom påstås agera
mer intuitivt. Undersökningen av perspektiven som redovisas i kapitel 2 till 4
kan förenklat ses som ett försök att bygga upp modeller såsom de kunde se ut i
det fall lärarna varit allt igenom reflekterade. Man kan också säga att jag försö-
ker hitta ett rimligt sätt att logiskt strukturera lärares tänkande inom fältet
”pedagogisk kunskapsteori”. I den empiriska exemplifieringen är målsättningen
att beskriva hur lärare faktiskt tänker kring dessa frågor. Undersökningen utgår
från de modeller Olson och Bruner utvecklat. Modellerna passar väl in i sam-
manhanget, inte minst då författarna påstår att det finns fyra principiellt olika sätt
att tänka kring undervisning och lärande, varav tre motsvarar de perspektiv som
angivits ovan. Elaboreringen av perspektiven och den empiriska exemplifiering-
en genomförs, förutom vad gäller kritiken, så långt möjligt utan normativa ställ-
ningstaganden.

Trots ambitionen att inte vara normativ är texten givetvis inte fri från invänd-
ningar, bl.a. beroende på det mångfacetterade ämnet. För att så långt möjligt
undvika allt för många sidospår har jag valt att spara en del kommenterar till det
avslutande kapitlet.

1.4 Folkpsykologi och folkpedagogik
Med avsikt att avgränsa och klargöra problemområdet samt erhålla redskap för
analys, tas som nämndes ovan även utgångspunkt i Olsons och Bruners (1996)
folkteoretiska modeller. Enligt författarna har man inom pedagogiken förbisett
nya utvecklingspsykologiska rön om hur medvetandet fungerar. Olson och Bru-
ner påstår att människans handlande ofta guidas av intuitiva teorier. Med detta
avses alldagliga, ofta oreflekterade förgivettaganden, vilka sällan är explicit for-
mulerade. Intuitiva teorier kan också enligt författarna karaktäriseras som ett
slags skuggbilder av tyst kunskap som ständigt följer oss. Teorierna är mer eller
mindre sammanhängande, men än dock så konsekventa att individen kan ge för-
nuftsmässiga skäl när hon uttalar sig om världen.

Olson och Bruner gör en distinktion mellan ”folkpsykologi” och
”folkpedagogik”. Med folkpsykologi förstås intuitiva teorier människan innehar
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om hur hennes eget och andras medvetande fungerar. Folkpsykologin påverkar i
hög grad interaktionen med andra människor, såväl i vardagen som i utbildnings-
sammanhang. En folkpsykologisk teori kan vara att uppfatta den lärandes med-
vetande som tomt och passivt, en annan att denne konstruerar olika modeller
över världen.

Folkpsykologin återspeglar emellertid inte bara föreställningar som var och en
utvecklat, utan reflekterar även mer allmänt omfattade sådana i en viss kultur
under en viss period. Därav beteckningen ”folk”. Författarna refererar till Wundt
som menar att varje kultur vid varje historisk period haft en karaktäristisk folk-
psykologi. Detta torde innebära att intuitiva folkteorier är relativt stabila över ti-
den.

Med ”folkpedagogik” avses intuitiva teorier som vuxna utgår från i sina för-
sök att hjälpa barn att förstå världen. Det handlar m.a.o. om föreställningar rö-
rande vilka processer som befordrar förståelse och kunskap hos den lärande. Ett
exempel på en folkpedagogisk teori är att betrakta barn som ignoranta och utan
kunskaper, vilka enbart vuxna kan tillhandahålla. Ett annat att barn är i behov av
socialisation då de är fyllda av privata och egocentriska föreställningar. Folkpe-
dagogiken anses bl.a. styrande för vilka undervisningsmetoder lärare använder
sig av och består, liksom folkpsykologin, av i en kultur mer allmänt omfattade
föreställningar.

Utifrån en viss syn på medvetandet följer enligt författarna en viss syn på
kunskap. Likaså följer ur en viss folkpedagogik föreställningar om hur den lä-
rande erhåller kunskap. Därmed blir även synen på kunskap en väsentlig del av
folkteorierna.

Olson och Bruner menar att det sätt vuxna agerar på mot barn i pedagogiska
sammanhang beror på deras uppfattningar om hur medvetandet fungerar. En lä-
rares pedagogiska praktik är m.a.o. en följd av dennes folkpedagogik, vilken i sin
tur är grundad i en viss folkpsykologi.

Författarna hävdar att varje teoretiserande kring vad som händer i ett klassrum
måste ske med hänsyn till de folkpedagogiska idéer som lärare och elever har,
eftersom dessa teorier alla redan styr aktörerna. Därmed åtföljs varje pedagogisk
innovation av en förändring av aktörernas folkteorier. Ett första steg mot att ut-
vecklas som lärare kan vara att explicit formulera sina folkteoretiska antaganden
som då kan kompletteras, ersättas eller modifieras.

For once we rocognize that a teacher´s conception of the learner has a
direct bearing on the form of instruction he or she employs, then the first
step in ”equipping” teachers (or parents) for their task is to provide them
access to the best available understanding of the mind of the child, and to
provide teachers as well with insight into what they assume or believe
about children´s minds and how those beliefs and assumptions are mani-
fest in their own teaching. (a.a. s. 12f.)

Jag utgår från beskrivningen av Olsons och Bruners teori enligt ovan. Detta
får till följd att lärarens medvetande och dennes tänkande kring undervisning
och lärande fortsättningsvis står i centrum, samt att den konkreta utformningen
av undervisning betraktas som en följd av lärarens folkteorier. Jag utgår också
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Nivå II

från antagandet att folkpedagogiken är en följd av folkpsykologin, liksom att en
viss syn på kunskap följer ur dessa teorier.

Figur 1. Pedagogisk praktik i förhållande till folkpedagogik och folkpsykologi.

Olsons och Bruners folkteorier innefattar frågeställningar som har en motsva-
righet inom ”pedagogisk kunskapsteori”. Därmed inbegrips frågor om synen på
kunskap och lärande i allmänhet, lärarens förhållningssätt till eleven, dennes syn
på undervisning och lärande samt frågor kring elevens förmåga att lära sig, sätt
att tänka o.d. Däremot diskuteras inte i Olsons och Bruners teori relationen mel-
lan folkteorierna och synen på den externa världen, medvetandet och kunskap.
Inte heller återfinns en teori om språket. Jag kommer därför, i enlighet med reso-
nemangen kring ”pedagogisk kunskapsteori”, att förutom folkpsykologi och
folkpedagogik, behandla teorier om den externa världen, kunskap samt språk.
När teorier om kunskap diskuteras uppmärksammas särskilt vetenskapliga såda-
na, då den i skolsammanhang spelar en framträdande roll. Beteckningen
”vetenskaplig kunskap” används genomgående, även om ”vetenskaplig informa-
tion” är mer rimlig ur ett socialt konstruktivistiskt perspektiv.

Olson och Bruner föreställer sig att det finns fyra folkpsykologiska modeller
över hur den lärandes medvetande är konstituerat, vilka i olika utsträckning om-
fattas av såväl lärare och elever som forskare. Till varje modell hör en viss folk-
pedagogik. Jag tolkar författarna som att modellerna kan existera parallellt i ett
visst samhälle, men att de får olika genomslag. En modell kommer i avhandling-
en att bli en del av det traditionsenliga perspektivet, en annan en del av det soci-
alt konstruktivistiska perspektivet medan en tredje blir en del av det realt kon-
struktivistiska perspektivet.

Den fjärde modellen rör lärande via imitation. Denna beskrivs av Olson och
Bruner som en betydelsefull form av lärande, speciellt i ett traditionellt samhälle,
men passar inte enligt forskarna i ett specialiserat och tekniskt avancerat sam-
hälle. Tomasello, Kruger och Ratner (1993), vars teorier Olson och Bruner utgår
ifrån, hävdar att lärande via imitation innebär att internalisera någon annans be-
teende och att det därför inte handlar om undervisning. Jag hade ursprungligen
inte för avsikt att ytterligare diskutera lärande via imitation, men det empiriska
materialet pekar i en annan riktning. Därför återkommer jag till modellen under
6.3.3.

Nivå I Pedagogisk praktik

Folkpedagogik

Folkpsykologi
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1.5 En folkteoretisk utgångspunkt för
analys
Olsons och Bruners (1996) teori om folkpsykologi och folkpedagogik, samt här-
till hörande uppfattningar om den externa världen, kunskap och vetenskap samt
språk låter sig sammanfogas i en figur. Därmed kan undersökningen av tre per-
spektiv på undervisning och lärande utifrån en ”pedagogisk kunskapsteoretisk”
utgångspunkt ytterligare avgränsas och klargöras, samtidigt som verktyg erhållas
för de följande analyserna.

Figur 2 består av två nivåer. Den externa värld i vilken läraren konkret ge-
nomför sin undervisning åskådliggörs längst ner. Här möter läraren eleverna och
delar av den vetenskapliga kunskapen i form av en viss lärobok e.d. På denna ni-
vå används språket på ett för situationen delvis unikt sätt. Givetvis påverkas den
konkreta undervisningen också av en mängd andra faktorer som dock inte dis-
kuteras i detta arbete.

Den översta nivån illustrerar det område kring vilken denna avhandling foku-
seras, nämligen lärarens medvetande och dennes tänkande kring undervisning
och lärande. Den konkreta undervisningen är enligt Olson och Bruner en följd av
lärarens folkpedagogik vilken i sin tur är grundad på en viss folkpsykologi. Det
senare åskådliggörs i rutan med tjockare ram.

Figur 2. Intuitiva folkteorier i relation till planering och genomförande av undervisning.

I avsnitt 1.2.2 formulerades centrala frågeställningar för den ”pedagogiska
kunskapsteorin”. Folkpedagogiken och folkpsykologin innefattar en del av dessa.
Andra delar av den ”pedagogiska kunskapsteorin” beaktas då lärarens folkteorier

                    Mer intuitiv

                      Mer reflekterad

Extern värld

Folkpsykologi

Folkpedagogik

Folkteori om
extern värld

Folkteori om
kunskap och

vetenskap

Folkteori
om språk

Konkret
undervisning

   Lärarens m
edvetande

Planering av undervisning, t.ex. utifrån de
didaktiska frågorna vad, hur och varför.
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inte bara antas vara en följd av en viss folkpsykologi, utan även påverkas av
dennes intuitiva teorier om vad som utmärker den externa världen, kunskap och
vetenskap samt språk. Rutorna som omger rutan med tjockare ram avser illustre-
ra detta. Då dessa teorier inte kan diskuteras fristående från människans uppfatt-
ning av desamma aktualiseras även här medvetandets funktion. Ett exempel på
en folkteori om kunskap och vetenskap är att läroboken representerar en förenk-
lad form av sann vetenskaplig kunskap. Ett exempel på en folkteori om språk är
att eleven korrekt kan uppfatta innebörden i vad läraren säger. Ett exempel på en
folkteori om den externa världen är att denna anses som likvärdig med innehållet
i vår varseblivning. Beteckningarna ”folkteori om” syftar på att teorierna, liksom
folkpsykologin och folkpedagogiken, antas vara mer allmänt omfattade i en viss
kultur under en viss period. Utgångspunkten får till följd att människan generellt
antas göra sig intuitiva teorier.

Att observera är att folkteorierna, på samma sätt som rutan ”Pedagogisk kun-
skapsteori” i figur 3 under 1.6.2 likväl kan placeras vid sidan av rutorna
”Planering av undervisning …” och ”Konkret undervisning” för att markera
folkteoriernas påverkan på såväl planering som genomförande av undervisning.
Folkteorierna antas m.a.o. finnas där som ett slags raster och utgör en bak-
grundshorisont för lärarens planering, utvärdering, förklaringar etc. En mindre
reflekterad undervisning torde därmed i högre grad präglas av folkteorier. Men
även en mer reflekterad undervisning förmodas påverkas av folkteorierna, an-
tingen läraren är medveten om detta eller inte.

Figuren över folkteorier kan ge intryck av att lärarens medvetande anses strikt
logiskt strukturerat i ett system av boxar. Detta antas ej vara fallet. För det första
representerar figuren en modell utvecklad för att teoretiskt hålla isär och upp-
märksamma vissa aspekter. För det andra kan folkteoriernas intuitiva karaktär
knappast resultera i annat än vaga gränsdragningar dem emellan. För det tredje är
det långt ifrån självklart att lärarens eventuella folkteorier är logiskt kompatibla.
Exempelvis kan läraren ha en folkteori om språket som inte är förenlig med den
folkpedagogik hon omfattar. Figur 2 kan också uppfattas som ett ställningsta-
gande för att kunskapsutveckling kring undervisning och lärande sker individu-
ellt. Så förutsätts inte heller vara fallet. Beteckningen ”folk” markerar att före-
ställningarna antas vara mer allmänt omfattade i en viss kultur; av lärare, elever,
forskare och folk i allmänhet. I mötet med andra människor sker utbyte av tankar
som förstärker och försvagar relativt stabila folkteoretiska föreställningar. Att vi-
sa alla möjliga vägar för påverkan skulle dock göra modellen oöverskådlig.

Figuren ska uppfattas som momentan i meningen att beskriva ett tillfälligt ut-
gångsläge. Efterhand som lektioner genomförs och planeras påverkas successivt
– om än långsamt – lärarens folkteorier. En förändring kan initieras då läraren
möter eleven i konkret undervisning, utifrån lärarens erfarenheter av språklig
kommunikation i klassrummet, i diskussion med andra lärare kring planering och
utvärdering av undervisning, vid direkta samtal kring folkteoretiska föreställ-
ningar, via massmedia, deltagande i föreläsningar, ytterligare praktisk-
pedagogisk utbildning etc.

Figur 2 representerar en utgångspunkt för avhandlingen i tre avseenden:
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• För det första anges vilka intuitiva folkteorier lärare förmodas inneha relate-
rade till kunskapsområdet ”pedagogisk kunskapsteori”.

• För det andra ges en utgångspunkt för den teoretiska analysen i kapitel 2 till
4, där motsvarande reflekterade modeller eftersöks.

• För det tredje genomförs en analys av empiriskt material utifrån figuren. Re-
sultatet av analysen redovisas i kapitel 6.

De folkteoretiska utgångspunkterna kan förefalla komplexa. Förenklat ut-
tryckt antas dock endast att lärare gör sig intuitiva teorier, bl.a. relaterade till
”pedagogisk kunskapsteori”, och att dessa påverkar såväl planering som genom-
förande av undervisning. I avsnitt 1.6 samt i kapitel 7 ställs antagandena i rela-
tion till andra teorier om lärarens tänkande och kunskapsutveckling.

Valet av folkteoretiska utgångspunkter får till följd att ett antal vägval gjorts,
som färgar den fortsatta framställningen. Olsons och Bruners folkteorier innebär
t.ex. ett ställningstagande för att människan konstruerar teorier. Därmed förebå-
das kritiken av ett traditionsenligt perspektiv. Att apostrofera vetenskaplig kun-
skap och ”lärobokskunskap” föregriper kritiken av ett socialt konstruktivistiskt
perspektiv.

1.6 Intuitiva teorier
I detta avsnitt redogörs för hur ’intuitiva teorier’ kan tolkas då föreställningen
om dylika spelar en central roll i avhandlingen. Resonemang förs om på vilket
sätt intuitiva teorier förvärvas och vilka konsekvenser ett innehav av sådana kan
få för hur läraren handlar och uppfattar sin verklighet. Vidare sätts intuitiva teo-
rier i relation till reflektionsbegreppet och några exempel på intuitiva teorier re-
dovisas. Avslutningsvis refereras och kommenteras teorier kring hur ’reflektion’
kan förstås, i vilka steg den antas ske och vad som kan menas med ’didaktisk re-
flektion’.

Keil och Silberstein (1996) hävdar att intuitiva teorier gör det möjligt att svara
på data och efterhand som teorin utvecklas förklara allt fler fall. Även gamla fall
kan efterhand förklaras allt bättre. Intuitiva teorier är synnerligen livskraftiga då
de bekräftats i många vardagssituationer. Detta hindrar förstås inte att de kan va-
ra felaktiga. Författarna menar att teorierna ofta är omedvetna, att motsägelser
mellan teorier tolereras och att de är av mer generell karaktär. Intuitiva teorier
kan också samexistera med mer explicit formulerade vetenskapliga teorier.

Att teorin är intuitiv kan dock inte här likställas med hur ’intuition’ vanligen
uppfattats i västerländsk filosofi. Enligt Johansson och Kroksmark (1996) har
många filosofer sett ’intuition’ som en kognitiv aktivitet där sanning framstår
som direkt given. Exempelvis betecknar intuitionen hos Platon en andlig insikt i
världens och tingens väsen. I denna avhandling har ’intuition’ snarare likhet med
”…mer eller mindre ogrundade infall eller visioner” (a.a. s. 84), vilket enligt för-
fattarna utmärker hur begreppet förstås i modern vetenskapsteori.

Föreställningen att teorierna förvärvas omedvetet kan knappast heller kopplas
till Freuds teori om det omedvetna, då detta bl.a. förmodas fyllas på med bort-
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trängda föreställningar. Dessutom är innehållet i det freudianskt omedvetna i det
närmaste oåtkomligt för jaget (Holzman, 1975).

Intuitiva teorier uppstår dock inte i ett vakuum. Med beteckningen ”folk” un-
derstryker Olson och Bruner (1996) att kulturen med dess allmänt omfattade fö-
reställningar sätter ramar för vilka intuitiva teorier som växer fram. Medvetandet
har t.ex. i ett traditionsenligt perspektiv ofta kommit att liknas vid en behållare.
Attraktionskraften i att använda denna metafor ligger enligt författarna i dess en-
kelhet. Allt är specificerat; vad vi har objektiv kunskap om, vad som ska läras ut
och hur elevens prestationer ska bedömas. Metaforen tycks emellertid ibland få
ett eget liv och styra hur läraren faktiskt utformar och tänker kring sin undervis-
ning. Sådana i förväg utstakade tankekartor kan också påverka forskarens tolk-
ningar om vad som händer i en undervisningssituation.

En parallell kan dras till Giddens som menar att det i varje kultur ingår ett
slags ”byggmateriel” av regler, normer, referensramar etc. som hjälper individen
att bygga upp tankemönster och handlingsrepertoarer. Byggmaterialet är i sin tur
länkat till och påverkat av det institutionella sammanhang som omger en viss
verksamhet, och överförs till individerna via utbildningar, yrkesutövning etc.
Därmed socialiseras yrkesgrupper in i att förstå och utföra en uppgift på ett visst
sätt, samtidigt som etablerade rutiner förstärks och upprätthålls (Ellström, 1996).
Säljö (2000) diskuterar också förekomsten av ett slags folkteorier. I människors
vardagstänkande finns bestämda idéer om vad som kännetecknar lärande. Idéer-
na förs vidare genom språkliga liknelser, analogier, metaforer o.d. och påverkar i
mycket hög grad både hur undervisning organiseras och de förväntningar som
ställs på skolan. I vardagstänkandet återfinns också, menar författaren, upptäck-
ter som lanserats av forskare. Upptäckterna blir efterhand en del av vardagstän-
kandet, och kommer därmed att uppfattas som lika självklara som detta.

Systemet av intuitiva folkteorier kan ses som en del av lärarens personliga fö-
reställningsram kring undervisning och lärande, och som något som påverkar hur
hon faktiskt agerar i klassrummet. Alexandersson (1996) för ett snarlikt resone-
mang och menar att en sådan ”handlingsteori”, ”praxisteori” eller ”praktisk teo-
ri” finns som en slags bakgrund då läraren handlar i olika sammanhang. Även
Handal och Lauvås (2000) resonerar på ett liknande sätt och hävdar att varje lä-
rare har en mer eller mindre outtalad praktisk teori om undervisning som är den
mest avgörande faktorn för hur hon utformar sin egen pedagogiska praktik. En-
ligt Ellström (1996) pekar resultatet av empiriska studier mot att mänskligt
handlande och lärande är intuitivt baserat, starkt omgivningsberoende samt i
tämligen hög grad rutiniserat. När väl ett sätt att uppfatta en viss situation ut-
vecklas tenderar detta att stabiliseras. Även Larsson (1996) påpekar att handlan-
det kan rutiniseras och därmed försvinna från medvetandet så att individen
handlar utan att i stunden tänka på vad hon gör.

Jag förstår det som att en intuitiv teori delvis har sin grund i ett första infall,
en snabb tanke eller idé som i stunden förefaller rimlig och som visar sig kunna
fungera eller förklara en situation. Efter många sådana empiriska bekräftelser
växer system av sinsemellan beroende intuitiva teorier fram, vilka blir ett slags
orienteringspunkter i tillvaron. Dessa system kan benämnas som en handlingste-
ori eller praxisteori. De intuitiva teorierna är också kulturellt bestämda och be-
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kräftas via utbildning, läroplaner, samtal med kollegor e.d. Den kulturella bak-
grunden borgar för föreställningarnas stabilitet över tid.

1.6.1 Intuition och reflektion
I avsnitt 1.5 påstods lärares folkteorier vara mer intuitiva, medan planering av
undervisning antogs vara mer reflekterad. Därmed aktualiseras frågor om rela-
tionen mellan intuitiva folkteorier och reflektion.

Jarrik (1992) diskuterar i vilken utsträckning den som tänker kan antas vara
klar över sina tankar. Författaren påstår att ett tankeinnehåll kan uppträda på oli-
ka nivåer i medvetandet. Ju högre nivå ett tankeinnehåll befinner sig på desto
mer kan det artikuleras, utsättas för kritik och förändras. Tankar på högre nivåer
antas också höra samman med och existera parallellt med tankeinnehåll på lägre
nivåer. Jarrik redovisar fyra nivåer i medvetandet. Längst ner återfinns något lik-
nande omedvetet tankeinnehåll i psykoanalytisk bemärkelse, följt av medvetna
men oartikulerade attityder. Det rör sig på denna andra nivå om en slags bak-
grundskunskap som blir problematisk först om den artikuleras. Attityderna delas
av många individer och kan därför ses som delvis kollektiva. På tredje nivån
finns enligt författaren tydligt artikulerade och för subjektet väl sammanhållna
system av tankar eller s.k. doktriner, exempelvis vetenskapliga teorier och poli-
tiska uppfattningar. Fjärde nivån innehåller refleksiva tankar. Här distanserar sig
individen till tankeinnehållet och inser att varje tanke är subjektivt begränsad och
bunden till det egna sättet att tänka. Tankarna betraktas därför som potentiellt
felaktiga. Persson (1994) menar att det mellan den andra och tredje nivån behövs
ytterligare en som innehåller oreflekterade uppfattningar som är artikulerade,
men ej sammanhållna. De kan också ses som ett uttryck för underliggande upp-
fattningar som artikuleras först i en intervjusituation e.d.

Utifrån Jarrik kan det antas att möjligheten till reflektion hör samman med på
vilken nivå ett tankeinnehåll befinner sig. Ju högre nivå desto större möjlighet till
reflektion. Perssons idé om ytterligare en nivå tycks mig också rimlig. Jarriks ni-
vå två liksom Perssons tillägg förefaller representera mer intuitivt tankeinnehåll,
medan nivå tre och framför allt fyra tycks mer reflekterad. Jag kommer fortsätt-
ningsvis är tolka begreppet i enlighet med Jarriks (1992) andra nivå med Pers-
sons (1994) tillägg. Detta får till följd att med intuitiva teorier förstås både
”bakgrundskunskaper som blir problematiska först när de formuleras” och
”oreflekterade uppfattningar som är artikulerade, men ej sammanhållna”.7 Defi-
nitionen förefaller överensstämma med Olsons och Bruners förutom vad gäller
formuleringen ”vilka sällan är explicit formulerade”.

I kapitel 6 ges exempel på förmodade intuitiva teorier hos lärare. Med mål-
sättning att illustrera och konkretisera resonemangen i detta avsnitt redovisas ett
par exempel.8 En folkpedagogisk teori kopplad till en folkpsykologisk teori om

–––––––––
7 Rimligtvis innehåller även Jarriks tredje nivå intuitivt tankegods.
8 Vad beträffar metodologiska utgångspunkter, insamling av empiriskt material etc. återkommer jag

till detta i kapitel 5 och 6.
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elevens medvetande kan se ut enligt följande. Ceasar föreslår här att eleven lär
sig utan att vara medveten om det; kunskapen kommer s.a.s. in bakvägen.

-Jo, det måste ju vara en kombination, det är jag också medveten om,
framför allt så kan man vara hur mycket monolog eller föreläsare som
helst men det ska ju rendera i ett prov exempelvis och eh…ja, det ska
framgå att…eh dom uppfattar det, där tycker jag lite granna att ändamå-
len helgar medlen. Och jag tycker då att jag står och berättar för dom
och skriver på tavlan och delar ut stenciler på ett tydligt sätt så tror jag
då att dom får, får, får eh in en massa kunskaper liksom bakvägen. (Inter-
vju tre)

I exemplet nedan visas på en folkpedagogisk föreställning, där Gustav hävdar att
lärarens engagemang och dennes förmåga att vara en förebild kan förklara om
eleven lär sig eller inte. Gustav tycks därmed utgå från en folkpsykologisk före-
ställning om en relativt passiv elev som för att lära sig något behöver motiveras
av läraren.

Intervjuare: Har du någon pedagogisk käpphäst, eller någon pedagogisk
tanke som du tycker är bland det viktigaste man måste tänka på när man
undervisar?
-…ja det tror jag, det här är ju enkelt, det är ju så gammalt så det inte är
sant, men det här att eleverna gör som man själv gör och inte som man
säger, det är ju jättegammalt, så de, det tror jag att man själv försöker,
själv engagerad, försöker…
Intervjuare: Och då smittar det av sig på…
-Ja det tror ja, alltså det, ja, pedagogik, jag menar det är, jag tror att lä-
rarens personlighet spelar in mycket. Sen är det inte alltid man orkar och
vara den man ska va…(… xx …)9

-…men jag tror att som sagt det här med pedagogiken att man mår bra
och att man är engagerad om man säger så va. Och klarar man av att or-
ka det så tror jag att man har kommit jäkligt långt. Man kan aldrig få ele-
verna att söka någon kunskap liksom om man eh…är lite disträ och tar
fram något papper här och där, ni kan väl leta upp det här om ni vill eller
något liknande, utan det får vara lite go i det hela. (Intervju tre)

1.6.2 Reflektion
I detta avsnitt diskuteras olika teorier kring hur ’reflektion’ kan förstås, i vilka
steg den antas ske och vad som kan avses med ’didaktisk reflektion’.

Bengtsson (1996) skiljer på ’reflektion som självreflektion’ och ’reflektion
som tänkande’. Med det första avses att aktivt vända sig mot sig själv som per-
son, mot det upplevande subjektets psykiska och andliga verksamhet. Det hand-
lar m.a.o. om att med hjälp av en slags självdistans upptäcka sig själv. Reflektion

–––––––––
9 (…xx…) betecknar att en för sammanhanget icke relevant utvikning.
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som tänkande kan bestå i att göra något, t.ex. det egna yrket, till föremål för mer
noggrann eftertanke så att en djupare förståelse erhålls. Synonymer till denna
slags reflektion är enligt författaren begrundan, tänkande, funderande, medita-
tion. Bengtsson menar dock att det här inte rör sig om en äkta reflektion, då re-
flektion som tänkande inte syftar till en självupptäckt. Handal (1996) hävdar att
’reflektion’ ska förstås som en medveten aktivitet som ofta inbegriper verbalise-
ring. Att reflektera innebär att hålla fast vid och försöka förstå något som inträf-
far med referens till egna kunskaper, så att detta kan ges olika förklaringar. För-
fattaren beskriver också ’reflektion’ som en meningsskapande process vilken
utlöses spontant då något inte fungerar som vi tänkt. Handals resonemang har
stora likheter med Dewey refleksiva tänkande, vilket beskrivs senare.10 Begrep-
pet ’reflektion’ torde enligt denna avhandlings utgångspunkter stå mer i sam-
klang med Bengtssons ’reflektion som tänkande’ och Handals ’reflektion’.

Alexandersson (1996) skiljer på fyra kvalitativt olika slag av reflektion över
undervisning. En av dessa utgörs av ett inrotat vardagstänkande svarande mot
common sense. Läraren reflekterar då i stunden över hur elevernas uppmärksam-
het kan fångas. Författaren menar att reflektionen här är undervisningsteknisk i
meningen att läraren strävar efter att uppfylla uppsatta mål utan att problematise-
ra dessa. Hon hemfaller då åt en slags rutiniserad trygghet. En annan form av re-
flektion består i att ställa vad jag kallar mer didaktiska frågor, nämligen vilket
innehåll eleven ska tillgodogöra sig, vad hon ska kunna, hur undervisningen ska
organiseras etc. En tredje form av reflektion är enligt Alexandersson att upp-
märksamma principerna för handlandet, att ihop med andra lärare fundera över
egna antaganden och värderingar om undervisning i allmänhet. Här ställs frågor
om varför undervisningen organiseras på ett visst sätt, varför ett visst stoff väljs,
vilka antaganden valet bygger på etc. Det kan också handla om att fördjupa för-
ståelsen av olika handlingars etiska och politiska konsekvenser. Den fjärde for-
men av reflektion benämns av författaren som metareflektion; som en reflektion
över det egna reflekterandet. Det rör sig om att tillsammans med andra fundera
på vad man reflekterar över och varför man reflekterar över just detta. Lärare
ifrågasätter då t.ex. vad man vill med sin undervisning, om man ska handla så-
som man lärt sig eller ifrågasätta handlandet och om man ska vara beroende av
andras teorier eller skapa egna. Reflektionen beskrivs här som mer djupgående,
även om jag utifrån de givna exemplen har svårt att se någon tydlig skillnad
mellan den tredje och fjärde formen av reflektion.

I olika modeller över didaktisk reflektion finns likheter med Alexanderssons
resonemang. Exempelvis redogör Uljens (1997a) för ”didaktisk reflektion” och
dess relation till didaktisk teori. Författaren särskiljer tre nivåer av didaktisk re-
flektion. Den första består i en självreflektion över egna erfarenheter. Individen
handlar, får upplevelser av handlingarna och reflekterar sedan över upplevelser-
na. Processen resulterar i erfarenheter som ger grund för framtida handlande. Re-
flektion är här teorilös och lika giltig för ett litet barn som för en universitetslära-
re. Den andra nivån gör det möjligt att kontrastera den privata erfarenheten med
kollegors eller någon vetenskaplig modell. Reflektionen är nu sprungen ur ett

–––––––––
10 Jfr. 3.6.3.
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behov att inta en ”problematiserande attityd” till den egna verksamheten och kan
leda till en förändring i lärarens s.k. praxis-teori. Hon kan också finna att det inte
finns någon särskild analysmodell som är användbar och blir då eventuellt teori-
utvecklare. På den tredje nivån problematiserar läraren olika didaktiska teorier
för att t.ex. utveckla det egna tänkandet i sin vardag. Hon reflekterar då metateo-
retiskt över karaktären av den egna och andras teorier. I detta arbetet är det enligt
Uljens nödvändigt med insikt i kunskapsteori då reflektionen nu utförs på en ve-
tenskapsteoretisk nivå.

Jank och Meyer (1997) redogör för didaktikens fyra nivåer (jfr. figur 3). Nivå
ett, den s.k. processnivån, syftar på den konkret utförda undervisningen i klass-
rummet. Nivå två handlar om att analysera utfall av undervisning och att planera
desamma. Tredje nivån är enligt författarna mer generell. Det är inte en specifik
lektion som står i fokus, utan en mer allmän reflektion kring planering och ana-
lys av undervisning. Uppmärksamheten är riktad mot att med hjälp av olika di-
daktiska modeller kritiskt reflektera över de planerings- och analysmodeller som
används, samt egna tankescheman. Den fjärde s.k. metanivån gör det möjligt att

IV

III
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I

Figur 3. Didaktikens fyra nivåer. Fritt efter Jank och Meyer, 1997, s. 55. Figuren är
kompletterad med ” pedagogisk kunskapsteori” längst ut till höger.

jämföra olika didaktiska positioners grundläggande vetenskapliga möjligheter,
förutsättningar och följder. I figur 3 återfinns Jank och Meyers modell komplet-
terad med en positionsbestämning av ”pedagogisk kunskapsteori”.

Utifrån de folkteoretiska utgångspunkterna kan det hävdas att läraren behöver
grundläggande kunskaper i ”pedagogisk kunskapsteori” innan eller samtidigt
med att hon tillämpar och utvecklar olika didaktiska modeller och teorier. I annat
fall riskerar mycket av verksamheten att bedrivas utifrån överväganden som
bygger på intuitiva teorier. Läraren tenderar då att bli mer av regelföljare än kun-
skapsutvecklare. Exempelvis torde den lärare som är mer omedveten om sina
folkteorier vara mer beroende av didaktiska modeller och tips, samtidigt som
hennes konkreta undervisning ändock styrs av folkteorierna. Likaså torde den
som lär sig en didaktisk modell, utan att ställa den i relation till sina folkteorier,
mer oreflekterat tillämpa densamma.

Ett mer reflekterat förhållningssätt till folkpsykologin och folkpedagogiken
aktualiserar pedagogiska, utvecklings- och kognitionspsykologiska samt episte-

Undersökning av grundläggande vetenskapliga förutsättningar,
möjligheter och följder av olika didaktiska modeller.

Reflektion över undervisningens grundläggande strukturmoment

Analys av undervisning Planering av undervisning

Konkret förverkligande av undervisning

P
edagogisk  kunskapsteori
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mologiska frågeställningar som ”Hur går det till att lära sig?”, ”Vad är att kun-
na?” och ”Lär sig barn och vuxna på samma sätt?”. Den lärare som har för avsikt
att utveckla en reflekterad teori om språk har att ta ställning till inom lingvistiken
aktuella frågor som ”Vad är ett språk?”, ”Vad innebär det att ge mening åt nå-
got?” och ”Vad innebär det att kommunicera?”. En mer genomtänkt teori om
vetenskaplig kunskap har koppling till vetenskapsteoretiska och epistemologiska
frågeställningar som ”Vad är kunskap?” och ”Vad kännetecknar vetenskaplig
kunskap?”. Teorier om den externa världen hör samman med ontologiska fråge-
ställningar som ”Finns det en extern värld?” och ”Av vad består världen?”.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de fyra slag av reflektion som
Alexandersson (1996) redogör för, didaktisk reflektion på nivå II, III och IV en-
ligt Jank och Meyer (1997) samt reflektion på alla nivåer i Uljens (1997a) modell
svårligen kan utföras av lärare i gemen. Kanske är det just bristen på kunskaper
om ”pedagogisk kunskapsteori” som kan förklara varför olika projekt syftande
till att kvalificera lärares tänkande misslyckas. Exempelvis påpekar Zeichner
(1996) att de flesta som utvecklat eller använt kategorisytem som identifierar
olika slag av reflektion haft stora svårigheter med att få lärare att uppnå ”högre”
nivåer av reflektion.

1.7 Anknytning till svensk forskning
I detta avsnitt visas på några likheter och skillnader mellan de folkteoretiska ut-
gångspunkterna i denna avhandling och några dominerande forskningsfält inom
svensk pedagogik. Inledningsvis diskuteras Dahllöfs och Lundgrens teorier om
ramfaktorer och ramsystem. Därefter avhandlas Englunds mer utbildningsfiloso-
fiska ingång. Avslutningsvis dras några paralleller till fenomenografin. I kapitel
7 anknyts till relevanta teorier inom internationell forskning.

Enligt Dahllöf (1999) kan ramfaktorteorin ses som en ram-processmodell, där
man undersöker hur en ram eller en kombination av ramar påverkar de pedago-
giska processer som leder till olika utfall. Exempel på ramfaktorer är klasstorlek,
tid och elevgruppering. Lundgren (1999) menar att ramarna bör ses som något
som möjliggör eller omöjliggör olika undervisningsprocesser. Lundgren (1984)
tolkar Dahllöf som att ’ram’ åsyftar sådana tidsmässiga och fysiska gränser över
vilka aktörerna i en undervisningssituation inte har kontroll.

Lundgren myntar enligt Broady (1999) termen ”ramsystem” eller
”ramstruktur” för att fokusera statens funktioner. Det är, menar Torper (1987),
relationen mellan samhället och ramarna som väcker Lundgrens intresse. Fram-
förallt fokuseras vad som styr utvecklingen av en viss läroplan. Dahllöf (1999)
beskriver det som att intresset nu riktas mot ramarnas genes, såväl politiskt som
historiskt, i relation till samhällsutveckling och idéhistoria. Lundgren (1984)
hävdar att ramarna efterhand kom att betraktas som konkretiseringar av grund-
läggande strukturella villkor. Intresset riktades därför mot hur ramar uppkommer
och begränsar det pedagogiska handlandet, samt hur de kan överskridas. Läro-
planen som pedagogisk ram representerar statens reglering av verksamheten i
skolan och bestämmer vad det talas om och hur det talas i denna kontext. Lund-
gren (1981) beskriver läroplanen på tre olika nivåer. För det första ”hur den his-
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toriska utvecklingen påverkar uppfattningar om läroplanens syfte, innehåll och
funktion”, för det andra ”frågor relaterade till det konkreta styrandet av utbild-
ning” och för det tredje ”frågor kring hur en konkret läroplan och ett konkret lä-
romedel styr undervisningen inom de gällande organisatoriska ramarna.” (a.a. s.
232). I Lundgren (1987) konstateras sammanfattningsvis att man inte enbart uti-
från studier av ramfaktorer kan förklara hur undervisningsprocesser konstitueras.
Vidare påstås att sådana teorier ger viktiga begrepp för att förstå hur staten regle-
rar undervisning.

I denna avhandling påstås att lärares tänkande kring frågeställningar relaterade
till ”pedagogisk kunskapsteori” har inflytande över hur undervisning planeras
och genomförs. I likhet mellan Dahllöf och Lundgren är intresset därmed riktat
mot faktorer som inverkar på undervisningsprocessen. Till skillnad från Dahllöf
fokuseras inte yttre ramar i form av klasstorlek o.d., utan lärarens medvetande.
Till skillnad från Lundgrens mer sociologiska angreppssätt är ansatsen mer psy-
kologisk. När Lundgren talar om hur läroplan och läromedel styr undervisningen
beaktas i denna avhandling hur lärarens folkteoretiska föreställningar påverkar
densamma.

Englund utgår från ett läroplansteoretiskt perspektiv som enligt Uljens
(1997b) har inslag av textanalys, utbildningsfilosofi och läroplanshistoria. Där-
med betonas bakomliggande faktorers inverkan på hur ett meningsinnehåll kon-
stitueras i undervisningsprocessen. Englund (1995) framhåller betydelsen av
kunskaper om konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Författaren skriver:

Undervisning kan således – det är mitt huvudsakliga budskap – innebära
aktiviteter med helt skilda innebörder för de deltagande i processen bero-
ende på val av innehåll och hur detta innehåll ges ett meningsbärande
sammanhang – hur det kontextualiseras – samt hur öppen undervisnings-
processen är… (a.a. s. 50)

Englund (1995) hävdar att olika utbildningsfilosofier som essentialism, perenni-
alism, rekonstruktivism och progressivism visar på sätt att uppfatta skolans me-
ning och syfte. De ger också en referensram för olika sätt att tänka kring skola
och undervisning. En analys av olika utbildningsfilosofier kan relateras till olika
samhällsformers sätt att utforma utbildning, ge legitimitet åt densamma etc. För-
fattaren påstår att utbildningsfilosofierna låter sig inordnas i vidare system, som
benämns konceptioner. Englund talar om patriarkalistiska, vetenskapligt-
rationella och demokratiska sådana. Väsentligt är också att olika utbildningskon-
ceptioner, förutom att vara tre sätt att se på undervisning som erbjuder olika me-
ning för eleven, även uttrycker olika rationalitetsformer.

Dessa tre konceptioner är framsprungna ur en analys av kunskapsinne-
hållet individ-samhälle och kan betraktas som de tre metadiskurser, de
sociohistoriska och sociopolitiska kontexter, som skolans innehåll har in-
ordnats i och kan inordnas i. Metadiskurserna vilar på skilda rationali-
teter: patriarkalisk konception på en dominerande värderationalitet, ve-
tenskapligt-rationell konception på vetenskapens rationalitet och den de-
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mokratiska konceptionen slutligen på den kommunikativa rationaliteten.
(Englund 1997, s. 136)

Englunds teorier uppvisar både likheter och skillnader i förhållande till mitt an-
greppssätt. Författarens perspektiv är större och bredare; det är genom att analy-
sera olika uppfattningar om de sinsemellan relaterade storheterna samhälle, indi-
vid och vetenskap som vi kan förstå skolans mening och syfte. I denna avhand-
ling är perspektivet mer begränsat, då fokus sätts på frågor relaterade till lärarens
tänkande kring ”pedagogisk kunskapsteori”. Englunds teorier syftar, liksom den
följande framställningen, till att utifrån olika perspektiv ge en referensram för att
tänka kring undervisning och lärande. Jag uppfattar dock Englunds angreppssätt
som abstrakt och långt från den skolverklighet han vill öka förståelsen av. Dis-
kussionen om utbildningsfilosofier, liksom om olika vetenskapssyn, uppvisar
ändock likheter med delar av diskussionen i följande kapitel. Till skillnad från
Englunds mer samhällsfilosofiska ingång är denna avhandling emellertid mer
medvetandefilosofisk.

Den fenomenografiska ansatsen har som målsättning att undersöka och be-
skriva hur människor uppfattar fenomen i sin omvärld (Larsson 1986). Individen
är, i Uljens (1989) tolkning av ansatsen, inbegripen i en meningsskapande akti-
vitet där hon bl.a. organiserar innebörder åt en del av den uppfattade omvärlden.
Med uppfattningar avses inom fenomenografin oftast något som är underförstått
och inte behöver sägas, då det inte varit föremål för reflektion. Uppfattningar är
den referensram inom vilken individen samlar sina kunskaper eller den grund på
vilken hon bygger sina resonemang.

Den fenomenografiska forskningsmetoden syftar enligt Uljens till att beskriva
hur individen förstår och erfar ett visst ämnesinnehåll i relation till en viss kon-
text, samt vilken innebörd ämnesinnehållet har för individen. Då uppfattningarna
betraktas som självständiga betydelseinnehåll, kan de såväl dekontextualiseras
som kontextualiseras. Därmed blir det enligt Uljens möjligt att jämföra innebör-
der i olika individers uppfattningar om ett visst fenomen, samt relatera dessa till
varandra. Larsson (1986) refererar exempelvis till en studie av Säljö kring upp-
fattningar av inlärning där man finner fem sådana av olika komplexitetsgrad.

Andersson och Lawenius (1983) undersöker bl.a. hur lärare själva strukturerar
och uppfattar sin professionella värld. Speciellt koncentrerar de sig på vad som
avses med ’undervisning’, liksom på lärarnas pedagogiska grundsyn. Intervjuer-
na struktureras därför utifrån spontana samtal med lärare. Till skillnad från andra
fenomenografiska studier är målsättningen att skapa en helhetsbild av lärares
uppfattningar. Utgångspunkten är också att genomföra undersökningen så förut-
sättningslöst som möjligt. Resultatet av studien redovisas i form av ett antal as-
pekter på fenomenet undervisning, frikopplade från den enskilde läraren. Exem-
pelvis innebär tidsaspekten att antingen se undervisning som något som anknyter
till dagssituationen och nuet eller som något framtidsinriktat.

Min ansats har större likheter med fenomenografin jämfört med de teorier
som kommenteras tidigare i detta avsnitt. Den viktigaste gemensamma nämnaren
är intresset för människans underförstådda och oreflekterade uppfattningar. I mitt
språkbruk benämns denna företeelse för intuitiva teorier. Till skillnad från feno-
menografin redogörs i denna avhandling både för intuitiva teorier sammanläkan-
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de i system och dekontextualiserade sådana. Utifrån det empiriska materialet re-
dovisas, till skillnad från Andersson och Lawenius studie, ett antal analyser av
lärares tänkande kring undervisning och lärande specifikt kopplade till enskilda
lärare. Vad beträffar empirisk metod kan också sägas att fenomenograferna för-
söker undersöka fenomenen mer förutsättningslöst. I denna avhandling styr teo-
rin såväl utformningen av den empiriska undersökningen som tolkningen av den-
samma.

1.8 Arbetsmetod samt avhandlingens
disposition
I kapitel 2, 3 och 4 avses att fördjupa två perspektiv på undervisning och lärande
utifrån en ”pedagogisk kunskapsteoretisk” utgångspunkt, samt i ett tredje per-
spektiv delvis förena tankegångar från de två övriga. Varje kapitel inleds med en
redovisning av Olsons och Bruners (1996) folkpedagogik och folkpsykologi, vil-
ket innebär att deras tre olika folkteoretiska modeller initialt tas för givna. Där-
efter redovisas teorier om den externa världen, medvetandet, kunskap och veten-
skap samt språk som är förenliga med folkteorierna, så att mer paradigmatiska
föreställningar utkristalliseras. Med ’paradigm’ avses i Kuhns (1970) anda
grundläggande ontologiska och epistemologiska antaganden, samt sådana som
har att göra med språk och människans möjligheter att erhålla kunskap om den
externa världen.11 Målsättningen är också att renodla och tydliggöra perspektiven
så att ett slags idealtyper formeras. Dessa har sannolikt inte någon reell motsva-
righet hos lärare eller forskare, men kan utgöra referenspunkter för diskussion
och jämförelse.

Arbetsmetoden består i att med hjälp av frågeställningar inspirerade av
”pedagogisk kunskapsteori” skärskåda den översta nivån i figur 2 i avsikt att för-
stå hur ett mer reflekterat perspektiv kan se ut. Frågor som ”Av vad består värl-
den?”, ”Vad är kunskap?” och ”Vad är ett språk?” är då aktuella. Frågorna ställs
och besvaras dock inte explicit utan utgör mentala redskap i sökandet efter rele-
vanta teorier.

I ett andra steg sker en kritisk diskussion av de paradigmatiska antagandena. I
ett tredje steg behandlas ånyo undervisning och lärande. Här efterfrågas hur en
reflekterad pedagogisk teori om medvetandet och en härtill hörande teori om un-
dervisning kan se ut, så att alla rutorna överst i figur 2 kan ersättas med motsva-
rande reflekterade. Texter av inom pedagogiken framträdande namn som Bruner,
Piaget, Vygotskij och Dewey refereras och kommenteras. Ett skäl till detta är
förstås att författarna har ett stort inflytande över pedagogiken. Ett annat bottnar i
en strävan att illustrera framställningen med väl kända exempel, så att de grund-
läggande antaganden perspektiven vilar på kan synliggöras. Förfarandet är dock
framförallt sprunget ur en ambition att visa på att olika delar av författarnas teo-
rier, beroende på tolkning, kan vara aktuella i olika perspektiv. Det är m.a.o.
–––––––––
11 Preciseringen synes nödvändig då ’paradigm’ kan avse ganska disparata företeelser. Exempelvis

har Masterman (1970) listat 21 olika innebörder i Kuhns ’paradigm’.
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tveksamt om någon av dem kan göras till banerförare för ett speciellt perspektiv.
Det senare får bl.a. till konsekvens att lärare med hemvist i olika perspektiv kan
hitta pedagogiska teorier eller delar av teorier som stämmer överens med och be-
kräftar deras intuitiva teorier.

Kapitel 2, 3 och 4 avslutas med en modell över hur ett mer reflekterat per-
spektiv kan se ut.

1.8.1 Ett läggspel
Det ligger nära till hands att i detta sammanhang dra en analogi till ett läggspel,
där vissa kort är öppna och på förhand givna medan andra vänds efterhand. En-
ligt de folkteoretiska utgångspunkterna eftersöks fem olika slags teorier utifrån
tre perspektiv, nämligen teorier om
• den externa världen
• kunskap och vetenskap
• språk
• medvetandet
• undervisning
utifrån ett traditionsenligt, socialt konstruktivistiskt respektive realt konstrukti-
vistiskt perspektiv. Olsons och Bruners (1996) framställning ger för varje per-
spektiv tre delvis vända kort, nämligen en folkpedagogik, en folkpsykologi och
en första anvisning om en folkteori om kunskap. Därmed är spelplanen given och
övriga kort kan vändas. Detta innebär att teorier om den externa världen, med-
vetandet, kunskap och vetenskap samt språk som är förenliga med det hittills
givna eftersöks.

Vad beträffar det traditionsenliga perspektivet visade sig Lakoff (1990) inne-
hålla flera relevanta teorier så att några kort kunde vändas. Dessa var även till-
lämpliga för att vända motsvarande kort i det realt konstruktivistiska perspekti-
vet. Vid formuleringen av det socialt konstruktivistiska perspektivet fanns dock
ingen sådan sammanhållande källa. En introduktionsbok om kommunikationste-
orier av Fiske (1998) visade på två huvudsakliga sätt att förstå kommunikation,
vilket vände flera kort om språk. Av ett antal filosofiska källor framgick att en
distinktion mellan naiv realism och fenomenalism kunde vara användbar för att
vända kort som hade att göra med relationen mellan den externa världen och
medvetandet. Genom att på detta sätt pröva olika källor och ställa dessa mot var-
andra blev det efterhand möjligt att i vart fall provisoriskt vända de flesta korten.

Efterhand som det traditionsenliga perspektivet sammanställdes framkom att
en viss föreställning om kunskap och vetenskap hade att göra med en viss teori
om den externa världen, medvetandet och språket, samt att dessa grundläggande
föreställningar var av mer paradigmatisk natur. Därmed blev det rimligt att skilja
på teorier som bildade paradigm och teorier som utgjorde perspektiv.

I samband med att en första preliminär version av ett traditionsenligt perspek-
tiv hade sammanställts, samt skissartade versioner av de två andra formulerats,
genomfördes en empirisk prövning av huruvida det gick att placera ett antal lära-
re i respektive perspektiv. Detta visade sig dock endast vara möjligt om perspek-
tiven renodlades och drogs isär så att de blev så olika som möjligt. Av denna
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anledning kom perspektiven att mer betraktas som idealtyper, där teorier som
stod mot varandra i första hand kom i fråga.

Olsons och Bruners (1996) beskrivningar av folkpsykologin och härtill höran-
de folkpedagogik är kortfattade. Då målsättningen var att visa på hur reflekterade
teorier om medvetandet och om undervisning kunde se ut eftersöktes tillämpliga
sådana. Arbetet resulterade i att resten av dessa delvis vända kort kunde vändas,
givet att övriga mer paradigmatiska kort var vända. Under denna del av arbetet
visade det sig att flera pedagogiska tänkares teorier kunde vara relevanta såväl i
olika paradigm som perspektiv.

Avslutningsvis kan konstateras att den teoretiska delen av avhandlingen är ett
resultat av systematiskt vetenskapligt arbete, intuition och slump. En antal förfö-
reställningar visade sig efterhand felaktiga och övergavs därför, medan andra
förändrades eller utvecklades. Texten kan också ses som en produkt av en inne-
boende logik, där vissa antaganden möjliggjort eller uteslutet andra. Var det en-
ligt reglerna spader som gällde, kunde inte ruter eller klöver komma i fråga. Där-
emot finns det förstås olika uppfattningar om hur en kung, dam eller knekt bör se
ut.

1.8.2 Disposition av följande kapitel samt orientering inför
fortsättningen
I kapitel 5 redogörs för de metodologiska utgångspunkterna för den empiriska
delen av avhandlingen. I kapitel 6 ges inledningsvis en allmän översikt över hur
det empiriska materialet samlats in. Därefter resoneras om, och ges exempel på,
hur lärares intuitiva folkteorier kan komma till uttryck. Här redovisas också
analyser av fyra lärares folkteorier inom området ”pedagogisk kunskapsteori”.
Kapitlet avslutas med att ytterligare ett perspektiv introduceras, nämligen lärande
via imitation.

I kapitel 7 diskuteras olika teorier om lärares kunskapsutveckling utifrån pers-
pektiven som tidigare utvecklats. I anslutning härtill visas på hur en fortbildning
för lärare kan utformas utifrån ett realt konstruktivistiskt perspektiv. Här ges
också exempel, hämtade från empirin, som belyser på vilket sätt vetenskapliga
teorier kan vara användbara. I kapitel 8 sammanfattas avhandlingens resultat
varefter följer en diskussion av dess olika delar, implikationer för fortsatt forsk-
ning etc.

Då avhandlingen behandlar ett antal begrepp som inte alltid är lätta att hålla
isär och komma ihåg, återfinns nedan tre modeller som kan underlätta läsandet.
Begreppen definieras närmare i kapitel 2 till 4.

Kapitel 2

 
         Objektivistiskt

       paradigm

Teorier om den externa värld-
en, medvetandet, kunskap och
vetenskap samt språk, liksom
mer reflekterade pedagogiska
teorier om medvetandet och
undervisning
Traditionsenligt perspektiv

Folkpsykologi
och folkpedago-
gik
Traditionsenlig
undervisning



41

Kapitel 3

Kapitel 4

Figur 4. Modeller över tre perspektiv.

I var och en av modellerna i figur 4 illustrerar den större rutan ett paradigm, som
i sig innehåller ett antal föreställningar tillämpliga på ett stort antal områden.
Perspektiven är formulerade inom, eller i enlighet med, olika paradigm. Para-
digmen och perspektiven överensstämmer därmed delvis. Olsons och Bruners
(1996) respektive folkteorier representerar olika föreställningar om undervisning.

         Tolkande
             realistiskt

         paradigm

        Tolkande
alistisk         paradigm

Folkpsykologi
och folkpedago-
gik
Socialt kon-
struktivistisk un-
dervisning

Teorier om den externa värld-
en, medvetandet etc. enligt ru-
tan ovan
Socialt konstruktivistiskt per-
spektiv

Folkpsykologi
och folkpedago-
gik
 Realt konstruk-
tivistisk under-
visning

Teorier om den externa värld-
en, medvetandet etc. enligt den
översta rutan
Realt  konstruktivistiskt per-
spektiv
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2. ETT TRADITIONSENLIGT
PERSPEKTIV

I detta kapitel beskrivs ett första perspektiv på undervisning och lärande. Initialt
redovisas Olsons och Bruners (1996) folkteorier. Vidare redogörs för teorier om
den externa världen, medvetandet, kunskap och vetenskap samt språk som är
förenliga med folkteorierna. Därefter redovisas en del av den kritik som fram-
förts mot dessa paradigmatiska föreställningar, varefter följer en diskussion av
hur en reflekterad pedagogisk teori om medvetandet respektive undervisning kan
se ut. Avslutningsvis ges en sammanfattande beskrivning av det traditionsenliga
perspektivet i form av en modell.

En vanlig folkpsykologisk uppfattning är enligt Olson och Bruner att betrakta
elevens medvetande som tomt och som en ”tabula rasa”. Det är passivt och kan
liknas vid en behållare som ska fyllas med innehåll. Eleven saknar kunskap om
fakta, principer och regler, men är utrustad med en förmåga att kunna lära.

Författarna menar att undervisning i den folkpedagogik som hör samman med
ovanstående folkpsykologi består i att för elever presentera fakta, principer och
regler för handlingar, vilka de ska lära sig och sedan tillämpa. Kunskap finns i
lärarens medvetande, i läroboken, i kartan etc. och kan överföras till eleven om
läraren berättar, om eleven slår upp boken och tittar efter etc. ”Knowledge is the
explicit canon or corpus - a representation of what is known.” (a.a. s. 17). Un-
dervisning som bedrivs på detta sätt benämns fortsättningsvis traditionsenlig. Ol-
sons och Bruners folkteorier utgör därmed, för att följa upp analogin om ett
läggspel,12 tre delvis vända kort, nämligen en folkpsykologi, en folkpedagogik
och en första anvisning om en folkteori om kunskap.

I det fall man tar fasta på att traditionsenlig undervisning befattar sig med
sann eller s.k. objektiv kunskap följer att läroboken och i förlängningen även
vetenskapen består av objektiv kunskap. Detta förutsätter i sin tur att den externa
världen kan uppfattas såsom den är och att språket är ett medium för att korrekt
överföra mening. I avsnitten 2.2 till 2.5 utvecklas vidare den teoretiska grunden
för detta ”objektivistiska paradigm”, så att ytterligare kort kan vändas. Kapitlet
inleds dock med att några för fortsättningen väsentliga definitioner.

Lakoff (1990) har av två skäl utgjort en viktig inspirationskälla i arbetet. För
det första diskuterar han teorier om medvetandet i relation till teorier om den
externa världen, vetenskaplig kunskap och språk. För det andra förs diskussionen
på en grundläggande och för mig begriplig nivå, nämligen utifrån hur människan
antas kategorisera, alternativt begreppsliggöra, en mer eller mindre ordnad extern
värld.

–––––––––
12 Jfr. 1.8.1.
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2.1 Kategorier och begrepp
I detta avsnitt introduceras och definieras några för hela avhandlingen relevanta
termer som ’begrepp’ och ’kategorier’.

En förståelse av ’begrepp’ förutsätter att man skiljer på ting i den externa
världen, t.ex. den konkreta stol som du kanske sitter på, orden, i detta fall ”stol”
som språkligt betecknar det föremål du sitter på och begreppet ’stol’. Låt säga att
det är möjligt att se in i några olika personers medvetande och att de har följande
stol-begrepp:

Person A Fyra ben Person B Fyra ben
Sits Sits
Ryggstöd Ryggstöd

Träsak
Hemtrevlig
Lackerat föremål

Figur 5. Person A:s och B:s begrepp ’stol’.

När A yttrar ordet ”stol” avser hon ett föremål med fyra ben, sits och ryggstöd,
eftersom det motsvarar hennes begreppsliga innehåll. Person B innefattar även
andra egenskaper i sitt stol-begrepp, som förefaller mer löst associerade. Med ut-
gångspunkt från B kan ’begrepp’ definieras som ”ett innehåll i ett medvetande,
det individen associerar till, menar eller avser när hon yttrar ett ord som refererar
till ett ting eller slags ting”. En sådan definition är emellertid mer rimlig utifrån
det socialt konstruktivistiska perspektiv som behandlas i kapitel 3.

Spontant menar vi nog att A:s begrepp är mer rimligt och rättvisande, efter-
som B:s även innehåller mer tillfälliga och känslomässiga egenskaper. Resone-
mangen i detta kapitel utgår från att begrepp förstås såsom A uppfattar dem, vil-
ket får stora konsekvenser för behandlingen av ontologiska och epistemologiska
frågor.

Väsentligt är att skilja på kategorier, i den externa världen och hos människan,
kategorisering och begrepp. Anta att det finns ett antal stolar i den externa värl-
den; stolen i sovrummet, de olika köksstolarna, den som står i förrådet o.s.v.
Kategorin ’stol’ utgör en abstraktion av alla dessa stolar, men med delvis likarta-
de och delvis särskiljande egenskaper.

Att hävda att kategorin finns i den externa världen är ungefär som att flytta ner
Platons idé om den perfekta stolen till jorden. Det senare är för övrigt också en
del av Aristoteles projekt. Föreställningen om kategorier i den externa världen är
kanske lättare att förstå med hänvisning till djur och växter som kan tyckas kate-
goriserade i olika arter vilka människan har att i efterhand att upptäcka. Att män-
niskan sorterar objekt i olika kategorier verkar mer sannolikt. Hon har kanske
bildat en kategori för stolar, vilken kan karaktäriseras av egenskaperna ben, sits
och ryggstöd. Med hjälp av kategorin kan sedan nya objekt kategoriseras. Det
begreppsliga innehållet som man associerar till, menar eller avser med ett ord,
kan motsvaras av den abstraherade stolen och dess egenskaper samt vara ett re-
sultat av en kategorisering. I detta kapitel kommer, i enlighet med det objektivis-



44

tiska traditionen, termerna begrepp och kategorier att likställas och därmed be-
teckna samma medvetandeinnehåll.

2.2 Teori om den externa världen
I följande fyra avsnitt redogörs för teorier som förefaller förenliga med och är en
konsekvens av Olsons och Bruners (1996) folkteorier som presenterades i inled-
ningen av kapitlet.

Med inspiration av Aristoteles har kategorier oftast förståtts i termer av ge-
mensamma egenskaper hos de objekt som faller under kategorin. Egenskaperna
anges som nödvändiga och tillräckliga villkor i definitionen av ett ord som refe-
rerar till ett visst slags objekt (Lakoff, 1990). Exempelvis kan alla stolar sorteras
under kategorin ’stol’ och definieras som ”föremål med sits, ben och ryggstöd”.
Utifrån ett objektivistiskt paradigm finns objekt, t.ex. stolar, i den externa värl-
den. Just de egenskaper som används vid en kategorisering av stolen står på nå-
got sätt ut framför andra egenskaper. Detta får enligt Lakoff till konsekvens att
det finns en extern värld av något slag vilken vid varje tidpunkt låter sig korrekt
och komplett struktureras i termer av enheter (t.ex. den enskilda stolen), egen-
skaper och begreppsliga relationer mellan dessa. Djur, växter, av människan pro-
ducerade objekt etc. i den externa världen är med hänsyn till karaktäristiska
egenskaper ordnade i olika kategorier mellan vilka det råder begreppsliga rela-
tioner. Exempel på det senare illustreras i figur 6.

                äter            andas

 rör sig                har hud
fjädrar                        ’DJUR’ fjäll

vingar           ’FÅGEL’     ’FISK’ gälar

flyger simmar

         Blåmes      Skata                          Mört           Gädda

Figur 6. De begreppsliga relationerna mellan kategorier, deras egenskaper och exempel.
Versaler = kategorier, gemena = egenskaper, kursiv stil = exempel. Figuren är inspire-
rad av Lindsay och Norman (1972).

Om det objektivistiska sättet att förstå kategorier tas för sant följer ett antal
implikationer som berör den externa världens beskaffenhet, språkets funktion,
synen på vetenskap och kunskap, människans tänkande om världen etc. Detta
komplex av föreställningar är så vanligt att det enligt Lakoff (1990) ofta antas
vara sant utan diskussion. Idéerna har inte något empiriskt stöd utan deras livs-
kraft är snarare en fråga om tro. Författaren omtalar dem som ”the superstructure
of Western intellectual lift for two thousand years” (a.a. s. 9) och hävdar att de
ännu lever kvar, t.o.m. bland vetenskapsmän som sysslar med kognitiv forsk-
ning. Dessa teorier om den externa världen, medvetandet, kunskap och vetenskap
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samt språk förväntas utifrån resonemangen under 1.5 inverka på hur traditions-
enliga lärare tänker kring undervisning och lärande.

2.3 Teori om medvetandet och den externa
världen
Utifrån en objektivistisk syn på kategorisering blir konstitutionen av den enskil-
da människans medvetande oväsentlig. Innehållet i varseblivningen flyttar oför-
ändrat in i varje medvetande oberoende av hennes trosuppfattningar, kunskaper,
känslor etc. Lakoff (1990) uttrycker det så här:

...det finns ett korrekt sätt att kategorisera tingen i världen oberoende av
mänsklig perception eller kognition - vad vi skulle kunna kalla ett Guds
öga. ( s. 164 i min översättning)

Likaså är tänkandet enligt författaren utformat på samma sätt hos alla individer,
vad gäller det abstrakta hanterande av begreppsliga symboler så att de efterhand
avspeglar kategorier i den externa världen. Processen genomförs på ett objektivt
och avpersonifierat sätt. Då alla individer varseblir kategorier i den externa värl-
den på samma sätt, eftersom denna är organiserad i kategorier, är det möjligt att
bilda motsvarande begreppsliga system i medvetandet. Författaren hävdar att
omständigheten att alla kan uppfatta samma struktur får till följd att mening, be-
greppsligt innehåll och rationalitet transcenderar den enskilde individens be-
gränsningar och natur. Skrivningen bör här tolkas mot bakgrund av Lakoffs am-
bition att beskriva en idealiserad version av ett objektivistiskt paradigm.

En parallell kan dras till den naiva realismen, enligt vilken t.ex. en stol kan
varseblivas såsom den är i den externa världen och mentalt återskapas i medve-
tandet vad gäller sådant som storlek, form, tyngd, färg, lukt (jfr. figur 7).

   I
               V

M

Figur 7. Förhållandet mellan extern värld och medvetande utifrån naiv realism. ”I” be-
tecknar innehållet i den totala upplevelsen hos en person, ”V” innehållet i varseblivning-
en och ”M” alla objekt, rumsligt och tidsligt ordnande, i den externa världen. Fritt efter
Wedberg (1970).

Den brittiska empiristen John Locke är inte lika radikal, även om hans teorier
uppvisar liknande drag. T.ex. hävdar Locke att objekten i den externa världen
påverkar sinnesorganen och ger upphov till primära idéer som motsvarar egen-
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skaper hos objekten. Det gäller sådant som rörelse, rumslig form, ogenomträng-
lighet och utsträckning. Dessutom ger objekten upphov till sekundära idéer, som
färg, lukt och smak. Dessa egenskaper finns dock inte hos objekten men fram-
kallar idéer härom (Filosofisk uppslagsbok, 1986).

  Wedberg (1970) menar att Lockes kritiska realism får till konsekvens att
”ifråga om de primära kvaliteterna råder det en lagmässigt bestämd likhet mellan
våra varseblivningsinnehåll och motsvarande materiella föremål.” (a.a. s. 135f.).
Vad som händer med varseblivningarna när de väl nått medvetandet är emellertid
enligt Wedberg oklart.

2.3.1 Logiskt rationellt tänkande
Ytterligare något behöver sägas om synen på ett logiskt, rationellt tänkande. Att
människans medvetande utmärks av förmåga att resonera i överensstämmelse
med logikens lagar kan innebära att hon tillämpar principen för klassificering,
den s.k. subsumtionsprincipen. Enligt denna sorteras bl.a. klasser i underordnade
och överordnade. Vidare kan en klass, här exemplifierad med ”däggdjur”, bara
kan innehålla djur som föder levande ungar. Klassen innefattar då alla sådana
fall. Varje annan klass har på samma sätt sina speciella egenskaper (Sellbjer,
1994). De enskilda objekten analyseras m.a.o. för att man ska komma fram till
vilka egenskaper som kännetecknar dem och för att kunna förstå i vilken relation
de står till andra objekt. Exempelvis jämförs en stol med andra stolar och bildar
ett stol-begrepp motsvarande kategorin ’stol’ i den externa världen. Ju fler logis-
ka tankeakter människan genomför, desto fler begreppsliga relationer upptäcker
hon och desto fler och allt mer sofistikerade system av begreppsliga relationer
innehar hon.

  Att ställa och testa hypoteser förutsätter någon form av logiskt tänkande. Att
det förhåller sig så kan visas i ett exempel:

Låt säga att en person P ska göra klart för sig vad som utmärker ett bord.
Efter att ha studerat ett runt bord med fyra ben kan P ställa hypotesen att
ett bord utmärks av att ha fyra ben och en rund skiva av trä ovanpå. Då
nästa bord P möter kanske har tre ben och en fyrkantig glasskiva måste P
revidera sin hypotes: ett bord utmärks av att ha tre eller fyra ben med en
rund eller fyrkantig skiva av glas eller trä ovanpå. Efter att ha mött ytter-
ligare ett antal bord och testat ett antal hypoteser utkristalliseras en defi-
nition: ett bord har ben och någon slags skiva ovanpå. (Sellbjer, 1995, s.
5)

2.4 Teori om kunskap och vetenskap
Förutsatt att den externa världen är ordnad i begreppsliga hierarkier och männi-
skans medvetande är utrustat med en logiskt ordnande instans är det möjligt att
erhålla sann kunskap om kategorier i den externa världen. Då egenskaperna i den
externa världen ”står ut” har den individ kunskap som byggt upp ett motsvarande
begreppsligt system.
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Att veta något är att korrekt isolera en eller flera enheter (tingen du vet
något om) och korrekt kategorisera dem med hänsyn till deras egenska-
per och relationerna mellan dem. (Lakoff, 1990 s. 164, min översättning)

Vetenskapsmän med anknytning till ett objektivistiskt paradigm hävdar inte att
vardagsspråkets mening är fixerad och lika hos alla människor eller att det
mentala innehållet i vars och ens begreppsliga värld är detsamma. Man utgår en-
dast från antagandena att den externa världen är uppbyggd av kategorier på det
sätt som beskrivits ovan, kombinerat med föreställningar att sann vetenskap krä-
ver ett exakt språk fritt från vagheter och tvetydigheter. Likaså bör, med fysiken
som mönsterexempel, de begrepp som används vara så precisa som möjligt. Ar-
betssättet bör m.a.o. utmärkas av att utifrån ett otvetydigt språk formulera hypo-
teser, genomföra deduktioner med hjälp av exakt formulerade kalkyler samt fin-
na systematiska samband mellan språkets symboler och det studerade objektet i
den externa världen (Lakoff, 1990).

Målsättningen känns igen i positivismen. Denna breda rörelse med många fö-
reträdare och varianter sammanfattas här med några gemensamma ståndpunkter
som syftar till att visa på kopplingen till det synsätt som beskrivs i kapitlet.

Enligt Newton-Smith (1981), bygger positivisternas syn på vetenskap på att
det finns en värld, en sanning och en förnuftig metod. Alvesson och Sköldberg
(1994) beskriver positivismen som en föreställning att fakta finns; de ligger
framför forskaren, och hon samlar in och systematiserar dem. Gärdenfors (1992)
menar att företrädare för positivismen strävar efter att definiera alla vetenskapli-
ga begrepp med hjälp av ett antal observationstermer, vilka i sin tur kan återföras
direkt på varseblivningen. Begrepp som inte låter sig definieras med nödvändiga
och tillräckliga villkor uppfyller inte kraven på vetenskaplighet.

För att fastställa vilka observationstermer som är sanna och kan verifieras sker
en jämförelse med den externa världen. Målet för vetenskapen är att bygga upp
en verifierad bild av världen. (Newton-Smith, 1981). En positivistisk ståndpunkt
är också att satser som inte kan verifieras är meningslösa sett ur vetenskaplig
synpunkt (Wedberg, 1966).

2.5 Teori om språk och mening
Utifrån det synsätt som här diskuteras görs ingen åtskillnad mellan språkliga ytt-
randen och deras meningsinnehåll. Då kategoriernas innehåll är fixerat i den ex-
terna världen och i medvetandet - stolen består av just ben, sits och ryggstöd - är
också den innebörd, eller den mening som läggs i orden bestämd. När någon ytt-
rar ordet ”stol” har ordet betydelsen ”föremål med egenskaperna att ha sits, ben
och ryggstöd”. Det mentala innehåll, den representation som ligger bakom, och
som åsyftas när någon yttrar ordet stol, utgör hennes stol-begrepp. Det råder
m.a.o. en korrespondens mellan sakförhållanden i den externa världen och språ-
ket. Lakoff (1990) skriver
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... ett symbolsystem, kopplat till världen på detta sätt, kan sägas vara en
representation av verkligheten - en spegel av naturen. Och det mänskliga
förnuftet fungerar på ett riktigt sätt då det exakt speglar de logiska rela-
tionerna i den objektiva världen. (s. 162f., min översättning)

Därmed är det också möjligt att korrekt överföra mening mellan individer. En
parallell kan dras till den s.k. processkolan och Shannon och Weavers teorier, där
kommunikation uppfattas som överföring av meddelanden (se figur 8). Enligt
modellen kan informationskällan vara en viss person, som väljer vilket av alla
möjliga meddelanden som ska sändas. Meddelandet omvandlas av sändaren till
en signal som består av de ljudvågor vilka passerar genom luftens kanal. Örat
mottar meddelandet och därefter når det sin destination, den andres medvetande.
Med brus avses allt som kan försvåra en korrekt avkodning av signalen (Fiske,
1998).

Figur 8. Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Fritt efter Fiske (1998)

En ideal kommunikation kännetecknas utifrån processkolan av att avsända-
rens meningsinnehåll uppfattas på samma sätt av mottagaren. En avgörande
faktor för om man ska lyckas förstå varandra är deltagarnas kommunikations-
skicklighet (Fugelstad, 1999). Även om Shannon och Weavers modell senare
modifierats och utvecklats tycks den i enlighet med ett objektivistiskt synsätt pe-
ka på en i varje fall teoretisk möjlighet att med hjälp av språket korrekt överföra
mening.

Utifrån korrespondensteorin för sanning är något sant om det stämmer över-
ens med, eller svarar mot det som det utsägs om (Filosofisk uppslagsbok, 1986).
Om det utpekade föremålet i den externa världen är ett föremål med egenskaper-
na sits, ryggstöd och ben representerar det språkliga yttrandet "Det är en stol" ett
sant påstående. Föreställningen om en korrespondens mellan sakförhållanden i
den externa världen och språket gör det därmed åtminstone principiellt möjligt
att kontrollera sanningshalten i ett språkligt uttryck som uttalar sig om den exter-
na världen.

2.6 Ett objektivistiskt paradigm
Synsättet som beskrivits under 2.2 till 2.5 kan sammanfattas enligt följande
punkter:

Informati-
onskälla

Sändare Mottagare DestinationKanal

Brus
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1. Den externa världen existerar och är ordnad efter egenskaper i kategorier
mellan vilka det råder begreppsliga relationer.

2. a/ Den externa världen låter sig kategoriseras på ett enhetligt sätt eftersom
objektens nödvändiga och tillräckliga egenskaper ”står ut”. Att bilda begrepp
är detsamma som att kategorisera.
b/ Det enskilda medvetandet kategoriserar den externa världen oberoende av
trosuppfattningar, kunskaper och känslor. Alla människor kan under optimala
omständigheter kategorisera den externa världen på samma sätt.

3. Ordens mening i form av begreppsligt innehåll är densamma för alla männi-
skor. Språket återspeglar korrekt sakförhållanden i den externa världen och
kan användas som ett medium för att korrekt överföra mening.

4. Det är möjligt att erhålla sann kunskap om kategorier i den externa världen.
Vetenskapen syftar bl.a. till att bygga upp en sann bild av densamma.

Synsättet benämns fortsättningsvis det ”objektivistiska paradigmet”. Den första
punkten kommer att representera en reflekterad teori om den externa världen i
det traditionsenliga perspektiv som sammanfattas i slutet av kapitlet, den tredje
en reflekterad teori om språket och den fjärde delar av en dylik om kunskap och
vetenskap. I enlighet med analogin om ett läggspel betraktas därmed dessa tre
kort som vända. I figur 47 återfinns en sammanfattning av perspektivet relaterad
till de två perspektiv som följer i kommande kapitel. Den andra punkten, dvs.
synen på medvetandet, liksom teorier om undervisning och lärande diskuteras
ytterligare i avsnitt 2.8.

Enligt Lakoff (1990) representerar paradigmet två tusen år av ackumulerat fi-
losofiskt tänkande, vilka satt djupa spår även i vardagstänkandet. Dess vitalitet
beror enligt författaren på att det inte utarbetats något tydligt alternativ samt att
paradigmet så väl svarar mot våra commen-sense uppfattningar om den externa
världen

Det står ett bord jämte mig. Det har en skiva och är brunt. ... Att ha en
skiva är en egenskap hos bordet, liksom att vara brunt. ... Om bordet inte
hade någon skiva vore det inget bord, utan ett annat slags objekt. Men om
jag målade det rött skulle det fortfarande vara ett bord - faktiskt samma
bord. ... Att ha en skiva tycks vara en nödvändig egenskap hos ett bord.
(a.a. s. 175, min översättning),

vår vardagspsykologi

Jag har ett begrepp för vad som är ett bord. Begreppet korresponderar
till bord, och inte till tigrar, moln eller basebollhandskar. Och om något
är ett bord, kan jag dra slutsatsen med hjälp av ett korrekt mänskligt för-
nuft att det har en skiva och att det inte är en känguru. (a.a. s. 175, min
översättning)

och våra commen-sense uppfattningar om språket
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Ordet ”bord” betecknar i svenskan bord; det betecknar inte elefanter el-
ler rosor eller bilar. Och om jag använder ordet ”bord” konsekvent för
att referera till rosor har jag missförstått ordet. (a.a. s. 175, min översätt-
ning)

Omständigheten att paradigmet är så väl etablerat inom vardagstänkandet tas
som intäkt för att även lärarens tänkande kring undervisning och lärande, och
därmed dennes folkteorier, rimligen tagit intryck av detsamma.

2.7 Kritik av det objektivistiska paradigmet
Syftet med avhandlingen är bl.a. att formulera ett tredje perspektiv på undervis-
ning och lärande som delvis förenar tankegångar från de två övriga perspektiven.
Genom att i detta avsnitt visa på hur det objektivistiska paradigmet kritiserats
banas här väg för detta tredje perspektiv.

Det objektivistiska paradigmet innehåller, sin skenbara enkelhet till trots, en
uppsjö av problem och motsägelser. Några rör förhållandet mellan varseblivning,
medvetande och tänkande, andra omständigheten att alla medvetanden tycks ha
en potentiell förmåga att bilda identiska begreppsliga strukturer, samtidigt som
var och en använder sin egen logiska förmåga för att ordna en egen värld. Efter-
som det inte är möjligt att här i detalj granska paradigmet redogörs endast för
några exempel på hur det kritiserats.

2.7.1 Teorin om den externa världen
I centrum för Lakoffs (1990) kritik av det objektivistiska paradigmet står den
metafysiska uppfattningen att kategorier i den externa världen består av och kan
definieras utifrån nödvändiga och tillräckliga villkor. Författaren hävdar att stöd
för paradigmet ofta hämtats från biologin. Kategorier som ’tiger’, ’zebra’ och
’fisk’ ses som typfall av naturliga sorter (eng. ”natural kinds”) som existerar i
naturen. Lakoff menar att detta sätt att se på naturen passar väl ihop med fördar-
winistisk filosofi, synen på biologin i det antika Grekland och Linnés klassifika-
tionssystem. Däremot förmår det inte tackla variation inom arter, gradvis föränd-
ring av dessa, arternas anpassning till omgivningen samt rön som uppmärksam-
mats inom genetiken.

2.7.2 Teori om medvetandet och den externa världen
Elinor Rosch har under många år forskat kring hur människan kategoriserar den
externa världen. I redogörelsen av hennes resultat stödjer jag mig på Lakoffs
(1990) sammanfattning av hennes forskning.

Rosch har bl.a. studerat hur olika individer bedömer färger och hävdar att vis-
sa färger är kognitiva referenspunkter eller s.k. prototyper, vilka utgör mest ty-
piska exempel av färgen. Upptäckten strider mot det objektivistiska paradigmet
enligt vilket alla medlemmar av en kategori har samma status, då alla objekt har
just de egenskaper som utmärker kategorin. Resonemanget om färger är överför-
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bart till andra kategorier. Inom kategorin ’fågel’ är rödhake och gråsparv typiska
exemplar, örn och uggla medeltypiska samt pingvin och struts mindre typiska.
Köksstol utgör prototypen för kategorin ’stol’, medan gungstol och barnstol är
mindre typiska. Rosch drar slutsatsen att kategorier måste innehålla någon slags
intern struktur som förklarar fenomenet. Jag tolkar detta som att människan inte
enbart avbildar begreppsliga strukturer i den externa världen vilka kategoriseras
på motsvarande sätt i medvetandet. I stället tycks något som sker inom medve-
tandet påverka den struktur vi gör oss över den externa världen.

Rosch undersökningar av s.k. ”basic-level effects” pekar i samma riktning.
När försökspersoner ombeds ge exempel på kategorier förekommer mycket få
sådana på en överordnad nivå (se figur 9). Detta beror enligt författaren på att in-
divider börjar med att förstå och namnge världen på genusnivå, vilket är den
högsta nivå objekten kan varseblivas som enskild gestalt med liknande egenska-
per och där en enstaka mental bild kan återge hela kategorin. Roschs studier stri-
der mot det objektivistiska paradigmet enligt vilket olika kategorier byggs ihop
till större system, i vilka alla nivåer har samma status.

Överordnad nivå däggdjur möbel fordon
Genusnivå hund stol bil
Underordnad nivå tax gungstol sportbil

Figur 9. Begrepp sorterade på olika nivåer.

Rosch fann också att enskilda kategorier kan tilldelas egenskaper efter utveck-
lingen av ett system av kategorier. Att en stol är ett objekt med egenskapen
”något man sitter på” kräver kunskap om människor och deras aktiviteter i den
externa världen. Innan man vet att en stol är för slags objekt är det meningslöst
att diskutera dess egenskaper. Flensburg och Friis (1999) skriver i samma anda
att en förståelse av ordet ”bord” intimt hänger ”samman med hela vår väster-
ländska kultur. En komplett definition av ”bord” skulle i själva verket innefatta
en beskrivning av hela kulturen.” (a. a. s. 21).

Lakoff hänvisar till Brent Berlin som menar att kategorier som ’hund’, ’stol’
och ’bil’ uppfattas som objektivt givna på genusnivå och i världen förekomman-
de. Uppfattningen överförs sedan till att gälla kategorier som befinner sig på
över- och underordnad nivå, så att även dessa framstår som objektivt givna.
Därmed invaggas vi i föreställningen att abstrakta begrepp som ’möbel’ är lika
entydigt bestämda som det mer konkreta ’stol’.

Föreställningen att objekt låter sig entydigt kategoriseras är problematisk i fle-
ra andra avseenden. De egenskaper ’stol’ tillmäts kan ifrågasättas. Egenskapen
”att ha ryggstöd” gäller inte för en pall. Ändå är det rimligt att påstå att en en-
skild pall kan sorteras under kategorin ’stol’. Egenskapen ”att ha ben” faller bort
om man runt ett bord ställer ett antal stubbar och kallar dem stolar. Egenskapen
”att ha sits” kan ifrågasättas i fallet toalettstol, eftersom denna endast består av
en ring. En annan och kanske lika giltig definition av ’stol’ är ”ett föremål man
sitter på”. Dock skulle i så fall en bil eller en skogsbacke också vara en stol, ef-
tersom man kan sitta på bilen eller i skogsbacken (Sellbjer, 1995).



52

En annan svårighet har att göra med ur vilket perspektiv stolen betraktas. Fy-
sikern kan se den som en ansamling atomer, konstnären som en estetiskt fullän-
dad form och stolbyggaren kanske ger en mer teknisk definition. Det kan t.o.m.
vara så att samma person rör sig med olika stolbegrepp beroende på samman-
hang.

En central uppfattning inom det objektivistiska paradigmet är att kategorise-
ring sker med logiska metoder som tycks förutsätta testning av hypoteser. Att
kategorisera något med logiska metoder blir förstås än mer komplext om inte
objekt eller företeelser i den externa världen har vissa egenskaper som ”står ut”.
Detta gäller i synnerhet för abstrakta kategorier som ’demokrati’, ’själ’ och
’makt’. Det är heller inte rimligt att anta att barnet när det kategoriserar den ex-
terna världen ställer och testar explicit formulerade hypoteser. Resonemanget
tycks förutsätta att barnet redan i förväg har ett begrepp från vilket en hypotes
deduceras. I annat fall skulle hon inte ha någon referenspunkt mot vilken data
kan prövas.

2.7.3 Teori om språk och mening
I det objektivistiska paradigmet förutsätts att ordens mening kan bestämmas ex-
akt. Wittgenstein (1953/1992) diskuterar ords betydelse med hjälp av begreppet
’familjelikhet’. Brädspel, sällskapsspel med spelplan, sällskapsspel utan spelplan
o.s.v. är alla exempel på ’spel’. Alla de individuella företeelse vi kallar ”spel”
saknar m.a.o. någon gemensam egenskap, med hjälp av vilken man kan ge en de-
finition av ’spel’. Betydelserna tycks i stället överlappa varandra.

Jag kan inte karaktärisera dessa likheter bättre än genom ordet
”familjelikheter”; ty det är så som de olika likheter, vilka består mellan
medlemmarna av en familj, griper in i och korsar varandra: växt, anlets-
drag, ögonfärg, sätt att gå, temperament, etc., etc. (a.a. § 67)

Författaren tycks mena att resonemanget om familjelikhet går att tillämpa mer
generellt. Konsekvensen blir i så fall att den objektivistiska föreställningen att
ord och begrepp har en alldeles bestämd innebörd är felaktig.

Jag har i ett tidigare arbete intervjuat barn för att ta reda på vilka innebörder
de givit åt ett antal begrepp (Sellbjer, 1994). Bl.a. ställdes frågor om hästar till
barn i åldrarna 3-18. Olika barn angav en mängd egenskaper som utmärker häs-
ten, men egenskaperna samvarierade i liten utsträckning. Än mer disparata inne-
börder gavs åt mer abstrakta begrepp som ’makt’ och ’själ’. Att karaktärisera be-
greppsförståelsen utifrån ’familjelikhet’ förefaller därför rimligt.

Språkinlärning sker enligt Wittgenstein genom att orden används i många si-
tuationer. Författaren använder termen ”språkspel” och hävdar att olika kontexter
och livsformer innebär olika användning av samma språkliga uttryck och att des-
sa därför ges olika mening. Nya språkspel uppstår också och andra föråldras.
Glasersfeld (1998) menar att barn ger andra innebörder åt ord än de som tas för
givna av vuxna. Barnets begrepp ’mugg’ kan t.ex. även omfatta akten att dricka
och även själva drycken. Exemplet visar på hur kontexten, i motsats till vad som
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förutsätts i det objektivistiska paradigmet, påverkar eller t.o.m. är en del av me-
ningsgivandet.

Osborne och Freyberg (1985) utförde i Nya Zeeland en empirisk undersök-
ning där försökspersonerna förevisas bilder av bl.a. en ko, ett barn, en val, en
mask, en spindel och gräs. Försökspersonerna fick i anslutning till bilderna frå-
gorna ”Är en ko ett djur”, ”Är en människa ett djur?” o.s.v. Delar av undersök-
ningens resultatet återges i figur 10. Undersökningen ger empiriskt stöd för upp-
fattningen att de språkliga uttrycken inte motsvaras av ett för alla människor lik-
artat medvetandeinnehåll. Vi kategoriserar och begreppslägger inte världen på
samma sätt och menar inte samma sak med de ord vi använder.

”Är detta ett djur?”
11 år

(n = 49)

Lärarstuderande

(n = 34)

Lärare i grund-
skolan
(n = 53)

Biologistudenter
på universitet
(n = 67)

Ko
Pojke
Mask
Spindel
Gräs

98%
57%
37%
22%
0%

100%
94%
77%
65%
0%

100%
96%
86%
86%
0%

100%
100%
99%
97%
0%

Figur 10. Förteckning över svaren på frågan ”Är detta ett djur?” I tabellen anges hur
många procent av respektive undersökningsgrupp som håller med om de olika påstående-
na. Exempelvis tycker 37% av alla 11-åringar att en mask är ett djur (a.a. s. 30).

Kritiken av det objektivistiska paradigmet visar på att flera grundläggande
antaganden kan ifrågasättas. Därmed är det tveksamt om det går att formulera en
konsistent teori inom fältet ”pedagogisk kunskapsteori”, som är förenlig med
traditionsenlig undervisning såsom den definieras av Olson och Bruner (1996).
Däremot kan det finna andra bevekelsegrunder till att läraren undervisar på ett
till synes traditionsenligt sätt. Jag återkommer till detta i kapitel 4.

2.8 Undervisning och lärande
I avsnittet tas utgångspunkt i Olsons och Bruners (1996) folkpsykologi och folk-
pedagogik såsom de beskrivs i inledningen av kapitlet. Målsättningen är att visa
på pedagogiska teorier om medvetandet respektive undervisning som traditions-
enliga lärare kan ta del av för att kvalificera sin förståelse och därmed förhålla
sig mer reflekterat. Detta innebär att de två återstående delvis vända korten nu
kan uppenbaras i sin helhet.

Undervisning som bedrivs utifrån ett objektivistiskt paradigm (jfr. figur 11)
kan bestå i att eleven tillgodogör sig lärobokens innehåll, som i förenklad form
avspeglar vetenskapens upptäckter, vilken i sin tur avspeglar den externa värl-
den. Som slutresultat kan eleverna vid redovisning av sina kunskaper i förenklad
form exakt återge sakförhållanden i den externa världen. En förutsättning är att
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Det finns en extern värld ordnad i definierbara kategorier
�

Objektiv kunskap om den externa världen erhålls via vetenskapliga dis-
cipliner

�

Läroboken beskriver i förenklad form vetenskapliga begrepp och teori-
er

�

Undervisningen syftar till att ge förståelse av läroboken
�

Eleven införlivar kunskaper och bygger upp en begreppslig struktur
över den externa världen

�

Proven mäter hur mycket kunskaper eleverna kan återge

Figur 11. Kunskapens väg från den externa världen till elevens medvetande utifrån en
objektivistisk utgångspunkt.

språket i varje led kan användas för att korrekt överföra mening.
Johansson (1999) gör en liknande tolkning av en objektivistisk utgångspunkt.

Lärandeprocessen ser utifrån teorin likadan ut för samtliga studenter. Intellektet
kan därmed liknas vid en abstrakt maskin som hanterar symboler vilka speglar
verkligheten.

2.8.1 Inlärningsteori
Det kan framstå som att det föreligger ett starkt samband mellan föreställningar
som florerar inom traditionsenlig undervisning och ur behaviorismen sprungen
inlärningsteori. Exempelvis menar Case (1996) att den programmerade inlär-
ningen har sina rötter i empirismen. Barns lärande har av psykologer som utgår
från empirismen beskrivits i termer av att diskriminera bland nya stimuli, bilda
associationer mellan stimuli, använda ny kunskap i andra kontexter etc. Med
forskare som Thorndike, Watson och Skinner tas steget vidare mot en detaljerad
analys av det yttre beteendet, som i skolsammanhang bl.a. visar sig i en strävan
att stegvis styra eleven mot önskat beteende. Säljö (2000) kommenterar s.k. in-
lärningsmaskiner och hävdar att de visar på aspekter av behaviorismens kun-
skapssyn. Kunskapen är något som finns utanför individen, förpackad i enheter
som är lätta att avgränsa. Individen har att foga kunskapsbit till kunskapsbit, från
den lilla enheten till den större. Dysthe (1996) menar att eleven utifrån ett inlär-
ningsteoretiskt perspektiv först bör lära sig grundläggande kunskaper för att där-
efter börja tänka och reflektera. Begrepp likställs därmed med information och
fakta. Tanken är att en given mängd kunskap på något sätt kan överföras. Resul-
tatet tenderar att bli en undervisning som fungerar likt ”påfyllning av tomma
kärl”. Runesson (1995) beskriver ett perspektiv på undervisning där eleven är
mottagare av kunskap. Undervisning består då i ett överförande av kunnande.
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Stoffet är förenklat i små steg, eleven möter en svårighet i taget och belöning
spelar en framträdande roll.

Såväl i inlärningsteorin som i Olsons och Bruners (1996) folkteorier görs
kopplingar till empirismen. John Lockes tankegång att människan föds som en
”tabula rasa” är ofta återkommande, liksom idéer hämtade från den naiva realis-
men. Kunskap finns och skall överföras i lämpliga delar till eleven. Tankegången
kan tolkas som att elevens medvetandet är tomt vad gäller kunskaper, men att
eleven ändock är motiverad att lära sig något. I beskrivningar av traditionsenlig
undervisning förs ofta tankegången vidare ytterligare ett led. Det är inte bara så
att läraren uppfattar elevens medvetande som tomt vad gäller kunskaper, utan lä-
raren använder sig dessutom av tekniker hämtade från inlärningsteorin för att
styra eleven i en viss riktning. Med hjälp av beteendeanalys, straff och belöning-
ar, betingning etc. utformas undervisningen så att kunskapsbitar fogas till var-
andra. I denna tolkning står således läraren för såväl motivation som önskvärda
kunskaper.13

Jag menar att läraren inte behöver förstå sin undervisning i termer av inlär-
ningsteori, även om hon utgår från empiristisk kunskapsteori grundad i ett ob-
jektivistiskt paradigm. Inlärningsteorin erbjuder dock en metafor bland andra, för
att beskriva en verksamhet som också kan förstås på andra sätt.

2.8.2 Andra sätt att resonera kring elevens medvetande
Utifrån det objektivistiska paradigmet kategoriserar medvetandet objekt med
hänsyn till nödvändiga och tillräckliga egenskaper, tänker logiskt, ställer och
testar hypoteser o.dyl. (jfr. punkt 2 under 2.6). I enlighet med Olsons och Bru-
ners folkpsykologi uppfattas elevens medvetande däremot som tomt och passivt,
men utrustat med förmåga att lära. Motsvarande folkpedagogik innebär att lära-
ren överför fakta, principer och regler för handlingar till eleven, vilka hon har att
lära sig och tillämpa. Några förslag på hur dessa skillnader i synen på medvetan-
det kan förstås diskuteras i detta avsnitt.

Elevens medvetande formas enligt en föreställning efterhand till ett logiskt
tänkande genom att införliva lärobokens och lärarens logiska framställning.
Dewey (1910/1991) redogör för en utbildningsteoretisk skola14 enligt vilken un-
dervisning bör utgå från redan färdigdefinierat och klassificerat material hämtat
från läroböcker. Elevens tänkande blir enligt synsättet logiskt om hon förmår lära
sig olika definitioner, från de enklaste till mer komplexa, och så småningom
bygga upp ett sammanhängande system av kunskap. Dewey exemplifierar från
geografin:

The first thing is to give its definition, marking it off from every other
subject. Then the various abstract terms upon which depends the scien-
tific development of the science are stated and defined one by one - pole,

–––––––––
13 I en mer sofistikerad version kan man tänka sig att även motivationen kan betingas så att eleven

efterhand motiverar sig själv.
14 Dewey är inte anhängare av denna skola.
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equator, ecliptic, zone, - from the simpler units to the more complex
which are formed out of them; then the more concrete elements are taken
in similar series: continent, island, coast, promontory, cape, isthmus,
peninsula, ocean, lake, coast, gulf, bay, and so on. In acquiring this mate-
rial, the mind is supposed not only to gain important information, but, by
accommodating itself to ready-made logical definitions, generalizations,
and classifications, gradually to acquire logical habits. (a.a. s. 59)

Rogoff, Matusov och White (1996) citerar en kemilärare som ger uttryck för en
liknande och som det förefaller intuitiv teori:

If students don’t understand they should memorize the important infor-
mation regardless and allow understanding to occur later in its own good
time. I’m sure the brain will make the connections that are necessary if
they have the basic knowledge memorized even if it may take a while. (s.
393)

Enligt en annan föreställning blir medvetandet allt mer logiskt och rationellt
efterhand som eleven mognar. Den yngre eleven har enligt synsättet ännu inte
fullt utvecklat förmågan att ställa och testa hypoteser, korrekt kategorisera o.d.
Piagets stadieteori tycks förenlig med denna föreställning. Ett utvecklat logiskt
och rationellt medvetande kan kännetecknas av de förmågor som enligt Piaget
utmärker tänkandet i det sista formellt-operationella stadiet. De barn som någon
gång i tonåren övergår till stadiet behärskar ett flertal logiska förmågor, nämli-
gen a/ att kunna föreställa sig olika möjliga lösningar på ett problem b/ hypote-
tiskt-deduktivt tänkande, c/ propositionellt tänkande, t.ex. förmågan att inse att
ett påstående impliceras av ett annat, men motsägs av ett tredje, eller att om B
följer av A kan inte A följa av B, d/ att systematiskt generera alla möjliga kom-
binationer för ett antal element, exempelvis olika kombinationer av ABCD e/ att
kombinera två former av reversibelt tänkande, nämligen inversion och kompen-
sation. Om två vikter balanserar jämt mot varandra på en bräda och en tredje
ställs på ena sidan kommer brädan att tippa över. Ett exempel på inversion är att
ta bort den tillförda vikten för att återställa balansen. Ett exempel på kompensa-
tion är att flytta bräden så att en ny jämviktspunkt uppnås. f/ att använda sig av
systematiska strategier för informationsprocessande. Ett enkelt exempel på en
sådan är ”tjugo frågor”, där en person med minsta möjliga antal frågor ska räkna
ut vad någon annan tänker på (Flavell, 1977).15

I det fall eleven antas ha en inneboende, och kanske medfödd, disposition till
logiskt rationellt tänkande borde det göra henne kapabel att efterhand själv un-
dersöka den externa världen. Hon innehar m.a.o. en förmåga till kunskapsin-
hämtande, men är ändock en ”tabula rasa” t.ex. vad  gäller s.k. faktakunskaper.
Resultatet av elevens undersökningar kan sedan jämföras med facit, dvs. veten-

–––––––––
15 Piagets teori om ”assimilation” och ”ackommodation” kan vara ett sätt att förklara hur medvetan-

det kan erhålla sann kunskap om den externa världen utifrån ett objektivistiskt paradigm. Teorin
behandlas vidare under 3.6.2.
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skaplig kunskap. Tolkningen är dock knappast förenlig med Olsons och Bruners
(1996) folkteori om ett passivt medvetande.16

2.8.3 Piaget, Bruner och Vygotskij om begreppsbildning
Flera av pedagogikens föregrundsnamn, såsom Piaget, Bruner och Vygotskij
tycks utgå från en objektivistisk syn när de genomför sina experiment kring hur
begrepp bildas. Termen ’begrepp’ förefaller hos författarna användas synonymt
med termen ’kategori’. Det betyder att den som innehar kategorier har bildat be-
grepp.

Bruner, Goodnow och Austin (1956) kom fram till att barn som ska lära sig
skilja på begrepp använder en strategi som består av sex steg.

1. Det finns en uppsättning exempel på begreppet.
2. Efter varje sådant exempel bestämmer sig barnet för om exemplet är medlem

av begreppet eller inte.
3. Barnet försöker avgöra om beslutet var korrekt, inkorrekt eller obestämt.
4. Varje beslut ger potentiell information om vilka egenskaper barnet i framti-

den ska använda sig av.
5. Barnet strävar efter att maximera informationen vid varje beslut, hålla nere

den kognitiva ansträngningen samt hinna med inom rimlig tid.
6. Varje beslut får framtida konsekvenser för barnet. Bruner et. al. talar om ett

slags ”payoff matris”.

Exemplet visar på ett avancerat logiskt tänkande vid begreppsbildning, där hy-
potesprövning spelar en framträdande roll.

Inhelder och Piaget (1964) redogör för ett experiment i vilket 20 bilder an-
vänds. 16 av bilderna föreställer blommor, fyra övriga objekt. Åtta av blommor-
na är primula, fyra gula och fyra i andra färger. Här ville forskarna utröna om
barnen kunde förstå och sätta samman begreppsliga hierarkier. En ideal sortering
av bilderna såg ut enligt figur 12:

                 Blommor och andra objekt

     Blommor

                Primula              Andra blommor

Gula primula Andra färger

Figur 12. Begreppslig hierarki över blommor.

Bruner, Goodnow och Austin (1956) utför experiment i vilka försöksperso-
nerna förevisas kort med figurer i olika formar, färger och antal, med en eller fle-

–––––––––
16 En alternativ är att medvetandet inledningsvis är passivt, men blir allt mer aktivt efterhand som det

mognar.



58

ra ramar omkring. Experimentledaren har ett begrepp i åtanke och försöksperso-
nen ska efter varje förevisat kort gissa om det passar in på begreppet eller inte.
Så småningom kan försöksperson identifiera de egenskaper som utmärker för-
söksledarens begrepp.

Även Vygotsky (1962) utför liknande experiment i syfte att utröna hur be-
greppsbildning går till. I dessa används 22 träbitar, framställda i sex olika for-
mer, i fem färger, i höga och låga samt i stora och små. På undersidan är olika
nonsensord skrivna. ”Bik” finns exempelvis angivit under de låga och höga
träbitarna. Försöksledaren läser upp nonsensordet under en träbit och försöksper-
sonen ombeds ta upp alla som tillhör samma grupp. Varje gång försökspersonen
misslyckas läser försöksledaren upp nonsensordet under en av de felaktigt valda
träbitarna. Efterhand lyckas försökspersonen att lista ut vad försöksledaren åsyf-
tar och kan kombinera rätt nonsensord med rätt egenskaper.

I de två sist beskrivna experimenten har experimentledaren på förhand defini-
erat vad som utmärker begrepp och försöker sedan förstå hur försökspersonen
går tillväga för att räkna ut vilket begrepp som avses. Författarna tycks således
förutsätta att världen kan definieras med hjälp av nödvändiga och tillräckliga
villkor.

I traditionsenlig undervisning uppfattas elevens medvetande som från början
tomt, men utrustat med en förmåga att lära. Det senare kan, i likhet med ex-
emplen ovan, uppfattas som en växande, alternativt slumrande, förmåga att kate-
gorisera objekt utifrån nödvändiga och tillräckliga villkor, tänka logiskt, ställa
och testa hypoteser samt bilda allt mer komplicerade begreppsliga hierarkier.

2.8.4 Läroboken och undervisning
I ett traditionsenligt perspektiv synes läroboken spela en central roll för hur ett
kunskapsområde struktureras och presenteras av läraren, samt tolkas av eleverna.
Englund (1997) menar att lärobokstexter ofta uppfattas som auktoritativa och lä-
ses av eleverna som om de representerar sanningen. En mer komplex förståelse
försvåras också av läromedlens atomistiska karaktär. Dewey (1928/1991) ser lä-
roboken som en produkt av vetenskapens tillväxt genom tiderna och hävdar att
den representerar en redan definierad och logiskt uppbygg värld.

En lärobok i samhällskunskap kan uppfattas som en logiskt strukturerad och
komprimerad framställning av den externa världen. Läroboken är ofta strukture-
rad utifrån begreppsliga hierarkiska system över riksdag, utskott, regering, de-
partement, statsförvaltning etc. Liknande strukturer beskriver kommun, lands-
ting, styrelseskick i andra länder, FN:s organisation o.d. Ett annat kännetecken är
att ett stort antal begrepp hämtade från de vetenskapliga disciplinerna behandlas
och definieras. Ett exempel:

Begreppet ‘marknad’, härrörande från nationalekonomin, kan definieras som
”den plats där säljare och köpare ... träffas för att göra affärer - till priser som bå-
da parter kan acceptera.” (Bengtsson, 1995, s. 352). På marknaden råder olika
konkurrensformer, som monopol, oligiopol, monopolisk konkurrens och fri kon-
kurrens. För att fri konkurrens ska råda förutsätts att:
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• De säljande företagen ska vara många och så små att inget ensamt kan påver-
ka priset.

• Säljarna ska producera och bjuda ut så likartade varor och/eller tjänster att
köparna inte uppfattar någon skillnad.

• Alla säljare och köpare ska ha fritt tillträde till marknaden.
• Det får inte förekomma något konkurrensbegränsande samarbete varken

mellan säljare eller mellan köpare eller mellan säljare och köpare.
• Både säljare och köpare måste ha fullständig information om marknadens

priser. (a.a. s. 373)

Kindeberg (1997) pekar på att Aristoteles sätt att definiera begrepp påverkat
skolan genom att begreppen lyfts ur sin kontext och att läraren utifrån lärobokens
definitioner förmedlar betydelsesammanhangens minsta gemensamma nämnare.
Lund (1981) redogör från norsk horisont för läroböcker i historia. Författarna till
dessa har i sin ambition att täcka hela historien förenklat, komprimerat och
abstraherat framställningen. Enligt Lund är läroböckerna präglade av uppfatt-
ningen att se historia som ett ”tillstånd” som ska presenteras för eleverna så de
kan tillägna sig det på lättast möjliga sätt. ”Framstillningen er en fasit som skal
laeres” (a.a. s. 17). Säljö (2000) hävdar i likhet med Lund att läroboken nästan
undantagslöst styckar upp helheter i delar och beskriver det välbekanta i sina be-
ståndsdelar. Framställningar är en abstrakt beskrivning av hur något är. Förståel-
se likställs med förmågan att se hur begrepp och termer förhåller sig till varand-
ra. Elevens roll är att inhämta information som den står nedskriven.

Lärobokens centrala roll som ett auktoritativt och sant medium är ur ett tradi-
tionsenligt perspektiv följdriktig, då läroboken representerar en förenklad fram-
ställning av sann vetenskaplig kunskap. Det är dock väsentligt att hålla i sär hur
lärare faktiskt undervisar och hur de tänker kring undervisning och lärande.
Svingby (1987) redogör för en undersökning där lärare, trots andra intentioner,
undervisar i historia genom att gå igenom årtal, namn och andra lösryckta fakta.
Gapet mellan hur lärarna faktiskt bedriver sin undervisning och vad de vill med
densamma är så stort att det ”förskräcker” lärarna. De kan m.a.o. mycket väl un-
dervisa som om ett traditionsenligt perspektiv stämmer, även om deras folkteori-
er pekar i en annan riktning.

2.9 Ett traditionsenligt perspektiv – en
modell
I sammanfattningen nedan illustreras och beskrivs ett reflekterat traditionsenligt
perspektiv, formulerat inom kunskapsområdet ”pedagogisk kunskapsteori”. Som
tidigare nämnts sammanfattas och jämförs perspektivet med de två övriga i figur
47.

Den externa världen är given och begreppsligt ordnad, bl.a. i kategorier. Män-
niskan och därmed vetenskapen kan under optimala omständigheter korrekt av-
bilda och beskriva densamma. Läroboken sammanfattar och förenklar vetenska-
pens upptäckter. Läraren får genom disciplinära studier tillgång till vetenskapens
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landvinningar samt lär sig olika metoder att undervisa. Lärarens kunskaper över-
förs med hjälp av läroboken till eleven. Språket används i alla led som ett medi-
um för att korrekt överföra mening.

       Extern värld                           Medvetande            Kunskap och vetenskap

                 Lärare                Veten-
                skap

                    Elev               Lärobok

Figur 13. Ett traditionsenligt perspektiv.

Vad beträffar hur elevens medvetande är konstituerat finns flera alternativ be-
roende på var tonvikten läggs. Ett är att uppfatta medvetandet som en ”tabula ra-
sa” i alla avseenden och att eleven dessutom saknar motivation. Genom använd-
ning av inlärningsteorin styr läraren elevens beteende i en viss riktning. Ett annat
alternativ är att elevens medvetande från början betraktas som tomt vad beträffar
kunskaper och förmåga till logiskt rationellt tänkande, men att hon är motiverad
att lära sig. Här kan det tänkas att eleven skolas in i ett allt mer logiskt och ratio-
nellt tänkande då den av läraren korrekt strukturerade kunskapen efterhand åter-
bildas hos eleven. I figur 13 redovisas alternativet i den mellersta rutan då jag
uppfattar det som mönsterbildande för perspektivet. En variant är att medvetan-
det av sig självt blir allt mer logiskt och rationellt efterhand som eleven mognar
och att hon därmed har en inneboende och kanske medfödd förmåga att lära sig.
Här kan läraren bistå med faktakunskaper och genomföra undervisningen på ett
allt mer sofistikerat sätt, t.ex. i enlighet med vad barn kan förväntas klara av uti-
från Piagets stadieteori. Eleven torde i denna tolkning vara i stånd att genomföra
egna undersökningar av den externa världen, vars resultat kan jämföras med ve-
tenskapens landvinningar (illustrerat med streckade pilar längst ner i figuren).

Vid planering och genomförande av undervisning utifrån ett traditionsenligt
perspektiv är den vetenskapliga kunskapen till stor hjälp. Utifrån kunskapsmålen
i läroplanen samt läroboken blir det uppenbart vad, dvs. vilka delar av den veten-
skapliga kunskapen, det ska undervisas om. Genom att tillägna sig pedagogisk
forskning erhåller läraren kunskap om hur undervisningen ska bedrivas. Varför
frågorna löses på detta sätt beror förstås på utgångspunkten i det traditionsenliga
perspektivet.

Lärare som undervisar traditionsenligt har förmodligen tagit till sig några av
de förställningar som ingår i det traditionsenliga perspektivet. Dessa kan därmed

Avbildning
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en logisk
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om extern
värld
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utgöra delar av hennes intuitiva teorier. Idén att läroboken innehåller sann kun-
skap som i en eller annan form bör överföras till eleven är förmodligen en sådan.
Likaså någon av teorierna om elevens medvetande, liksom föreställningen om
språket som ett oproblematiskt medium att överföra mening.
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3. ETT SOCIALT
KONSTRUKTIVISTISKT

PERSPEKTIV

I kapitel 3 är målsättningen att renodla och tydliggöra ett socialt konstruktivis-
tiskt perspektiv på undervisning och lärande. Liksom i kapitel 2 redovisas först
Olsons och Bruners folkteorier, följt av teorier om den externa världen, medve-
tandet, kunskap och vetenskap samt språk som är förenliga med folkteorierna.
Efter att dessa paradigmatiska föreställningar kritiserats redovisas hur en mer re-
flekterad pedagogisk teori om medvetandet och härtill relaterad teori om under-
visning kan se ut.

En folkpsykologisk teori är enligt Olson och Bruner (1996) att medvetandet
konstruerar modeller, eller teorier, som används vid tolkning av upplevelser. Te-
orierna är intuitiva och mer eller mindre sammanhängande, men ändock så kon-
sekventa att individen kan ge förnuftsmässiga skäl när hon uttalar sig om något.
Individen antas enligt forskarna även ha teorier om hur hennes eget och andras
medvetande fungerar, och tänker också metakognitivt kring detta. Andra indivi-
ders intuitiva teorier spelar en central roll då gemensamma referensramar skapas
i interaktion och diskussion; i s.k. diskurser tillförs då ytterligare tolkningar och
mening.

I den folkpedagogik som hör samman med ovanstående folkpsykologi är lära-
rens roll, enligt Olson och Bruner, att förstå hur eleven tänker och hur hon har
kommit fram till det hon tror på. Därmed kan läraren hjälpa eleven att förstå bätt-
re och mer relevant utifrån hennes övriga intressen. Förståelse befordras i samar-
bete och diskussion genom möten mellan elevernas och lärarens konstruktioner
kring det ämnesområde som studeras. Kunskap är något som diskuteras eller för-
handlas fram inom sådana gemensamma referensramar och består i vad man är
överens om inom en diskurs, ett paradigm eller en språklig gemenskap. Vad som
är kunskap bedöms i förhållande till de bevis, argument etc. som ges för en viss
tolkning. Eleven bör följaktligen tränas i att förstå andra människors tolkningar.

Undervisning som bedrivs på detta sätt benämns fortsättningsvis ”socialt kon-
struktivistisk”. Då det i resten av kapitlet hänvisas till Olsons och Bruners folk-
teorier avses ovanstående definitioner. Dessa utgör därmed, för att föra
läggspelsanalogin vidare, tre delvis vända kort.17

I det fall man tar fasta på att kunskap i socialt konstruktivistisk undervisning
består av de tolkningar man är överens om i ett visst sammanhang, ligger det nä-
ra till hands att se på innehållet i läroboken och i förlängningen vetenskaplig
kunskap som just tolkningar utifrån olika perspektiv. I kapitel 2 antogs den ex-
terna världen vara logiskt ordnad, bl.a. i kategorier. Utifrån den förutsättningen

–––––––––
17 Dvs. en folkpsykologi, en folkpedagogik och en första anvisning om en folkteori om kunskap.
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är det mer plausibelt att vetenskapen förmår avbilda världen, att språket fungerar
som ett oproblematiskt medium etc. Undersökningen i detta kapitel hade i stället
för att utgå från Olsons och Bruners folkteorier kunnat ta sin början i ett diamet-
ralt motsatt antagande, nämligen att den externa världen är ”i-sig” och rentav
oordnad och kaotisk. Av detta följer att vetenskapen inte kan hävda någon slags
objektivitet i positivistisk bemärkelse, att språket inte kan användas för att kor-
rekt överföra mening, att läraren inte kan beskriva hur det är etc. Resonemanget
tycks därmed röra sig i samma riktning som i Olsons och Bruners folkteorier och
konturerna till ett s.k. ”tolkande paradigm" kan anas. Avsnitten 3.1 till 3.3 utgör
en teoretisk grund för formuleringen av detta paradigm och leder fram mot att
ytterligare tre kort kan vändas.

För att klargöra skillnaderna mellan ett traditionsenligt och ett socialt kon-
struktivistiskt perspektiv diskuteras i detta kapitel i huvudsak teorier som är mer
konsekventa och renodlade i förhållande till ovanstående utgångspunkter. Pers-
pektivet kan därmed ses som ett slags antites till det traditionsenliga. Kapitlet in-
nehåller dessutom delar som utgör underlag för diskussionen i detta och följande
kapitel.

3.1 Teori om den externa världen och
medvetandet
I Olsons och Bruners folkpsykologi antas människan konstruera modeller, eller
teorier, över den externa världen. Föreställningen kan härledas till Kants kun-
skapsteori (Stensmo, 1994; Claesson, 1999) som erbjuder en annan ingång till
hur medvetandet förhåller sig till den externa världen än den naiva realismen,
enligt vilken det är möjligt att varsebliva objekten såsom de är.

Kants bidrag beskrivs av Skirbekk och Gilje (1995) som lika omvälvande som
idén att jorden faktiskt inte är universums centrum, och har följaktligen kallats en
kopernikansk revolutionen inom filosofin. Enligt författarna gör Kant en tudel-
ning mellan objekt och subjekt. Objekten befinner sig i världen-i-sig om vilken
människan inte kan få direkt kunskap. Världen-i-sig kan vara mer eller mindre
ordnad eller t.o.m. kaotisk. Subjektet, eller medvetandet, ordnar och strukturerar
sinnesintrycken från världen-i-sig och gör erfarenhet möjlig. Nordin (1995) och
Wedberg (1970) beskriver också Kants kunskapsteori. Nordin talar om att det av
förnimmelsernas mångfald skapas en enhet i medvetandet samt att förnimmel-
serna blir tänkta och förvandlas till erfarenhet och kunskap. Enligt Wedberg rät-
tar sig fenomenen efter vår kunskapsförmåga.

Kant hävdar att sinnesintrycken påförs åskådningsformerna tid och rum och
begreppsliga kategorier som orsak-verkankategorin och substanskategorin. Det
senare innebär enligt Wedberg att det uppstår en ”syntetisk enhet” utav mångfal-
den av sinnesintryck. Författaren talar också om förekomsten av ett slags rent jag
som aktivt bearbetar de nu strukturerade sinnesintrycken. Människan erfar s.k.
fenomen, vilket enligt Wedberg kan förstås som ett upplevelseinnehåll. Fenome-
nen har dels ett materiellt innehåll som är aposteriori, dvs. är beroende av erfa-
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renheten, dels former (exempelvis rum, tid och orsaksrelationen) som är apriori,
dvs. oberoende av erfarenheten.

Wedberg redogör också för Kants distinktion mellan kunskap apriori och
aposteriori. Kunskap apriori nås utan hänvisning till erfarenhet. Kunskap aposte-
riori grundar sig på bevisföring utifrån erfarenheter, varseblivning eller intro-
spektion. Denna kunskap är m.a.o. empirisk. Wedberg hävdar att all kunskap
som har någon empirisk grund är aposteriori.

                       Apriori     Aposteriori    Apriori/aposteriori

Ting-i-sig

            Sinnesintryck   Ordnade i    Orsak-verkan
        tid och rum   etc.

Figur 14. En modell av Kants teori om medvetandet (fritt efter Wedberg1970).

Jag tolkar Kants teori enligt följande utifrån exemplet ”stol”:
Något i den externa världen ger upphov till sinnesintryck som medvetandet

utan individens vetskap, placerar i tid och rum och ordnar till den sammanhäng-
ande enheten ”stol”. Medvetandet konstruerar m.a.o. ett fysiskt föremål, dvs. gör
det rumsligt, till ett ting med egenskaper etc. Utifrån dessa utgångspunkter kan
exemplet föras vidare, men bör nu ses som en möjlig konsekvens av Kants teori.

Innehållet i varseblivningen (enheten ”stol”) bearbetas därefter av jaget, plat-
sen för minnen och tidigare erfarenheter. Utifrån en i huvudsak omedveten pro-
cess begreppsläggs därmed enheten ”stol” som en stol. Detta torde innebära att
alla tidigare erfarenheter av stolar apriori ordnats i tid och rum samt att tidigare
erfarenheter styr hur det nu erfarna fenomenet uppfattas utifrån andra aspekter.
Vidare torde jaget vara verksamt före eller samtidigt med att individen uppfattar
fenomenet ’stol’. Individer med tidigare erfarenheter av stolar begreppslägger
rimligen stolen ögonblickligen utan att reflektera över detta.

Kants teori kan diskuteras ur många olika aspekter. Teorin har dessutom ut-
satts för mycket kritik (se t.ex. Wedberg, 1970). Syftet med redogörelsen är här
att visa på en filosofisk grundbult för en konstruktivistisk utgångspunkt.

3.1.1 Konstruktivism
I detta avsnitt redovisas några kännetecken för konstruktivismen. I följande av-
snitt förs resonemang med relevans för detta och följande kapitel. Därefter be-
skrivs en variant av social konstruktivism som tycks förenlig med Olsons och
Bruners folkpsykologi.

Konstruktivism betecknar ej någon enhetlig rörelse eller uppfattning. Snarare
är det enligt Ernest (1998) ett samlingsnamn för idén att människan gör sina erfa-
renheter begripliga utifrån tolkning och meningsskapande. Författaren menar att
’konstruktion’ kan förstås som ett slags arkitektur, snickeri eller konstruktionsar-
bete. Människans mentala strukturer byggs av redan existerande delar som be-
greppsligt omstruktureras, ackommoderas, förändras. Därmed blir tidigare upp-

Uppfattat
fenomen

               Jaget



65

byggda strukturer (tidigare förståelse) innehåll i följande konstruktioner (i föl-
jande förståelse). Hermansen (2000) uttrycker det som att människans kunskap
om världen består av ett system av delar som står i inbördes relation till varandra.
Systemet, dvs. den kunskap vi redan har, bidrar till att bestämma den kunskap vi
får. Författaren förstår konstruktivismen som att världen visar sig för oss i form
av en personlig världsrepresentation. Världen avbildas inte, utan frambringas i
kunskapshandlingar. Stensmo (1994) beskriver den konstruktivistiska stånd-
punkten som att kunskap är ett mentalt redskap för att förstå verkligheten och att
kunskap konstrueras i samspel mellan förnuft och sinnesintryck.

3.1.2 Konstruktion av olika slag
En gemensam utgångspunkt för kapitel 3 och 4 är föreställningen att människan
gör sig intuitiva teorier. Denna har sin grund i Kants distinktion mellan världen-
i-sig och den uppfattade fenomenvärlden, men bygger inte på hans idé om for-
mer och kategorier. Dessutom utgår resonemangen i kapitlen från några allmän-
na antaganden om konstruktivismen i enlighet med figur 15 och texten nedan.

Extern värld Medvetande

               Kapitel 4

                     Kapitel 3

Figur 15. En omarbetad modell av medvetandet.

Den externa världen är ”i-sig”, dvs. det är inte möjligt att ta reda på hur denna är
utformad. Individens sinnesintryck omstruktureras av medvetandet utifrån någon
slags filter. Dessa antas vara av dels konstitutionell och kanske medfödd art, dels
förvärvade. I medvetandet finns dessutom en mer aktiv instans, som kallas jaget.
Detta förfogar över individens förvärvade kunskaper och erfarenheter, dvs. den
referensram som gör det möjligt att intuitivt eller mer reflekterat erfara något
som just något. Det uppfattade fenomenet är konstruerat och har givits en
”filtrerad” mening. I kapitel 3 antas jagets verksamhet och konstruktion av så-
dant som intuitiva teorier ske i dialog med andra. Detta illustreras med streckade
pilar och ruta i figur 15. I en mer långtgående tolkning av denna sociala kon-

                       Kunskaper och erfarenheter
FILTER

                       Konstitutionella faktorer
Jaget

  I-sig

Uppfattat och konstrue-
rat fenomen, t.ex. i form
av intuitiva teorier.

Uppfattat och konstrue-
rat fenomen, t.ex. i form
av intuitiva teorier.

 Dialog
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struktivism ges något mening först då individen tillsammans med andra möts i en
dialog. Detta åskådliggörs med punkterad pil i figuren.

I kapitel 4 ges det individuella medvetandet en mer framträdande roll varför
rutan som illustrerar konstruerade femomen, t.ex. i form av intuitiva teorier, pla-
cerats inom detsamma.

3.1.3 Social konstruktivism
I inledningen av kapitlet redovisades, med referens till Olson och Bruner (1996),
en folkpsykologi i vilken medvetandet bl.a. antas konstruera intuitiva teorier. I
motsvarande folkpedagogik befordras förståelse utifrån samarbete och diskus-
sion; olika tolkningar sätts i centrum. I detta avsnitt ges några allmänna känne-
tecken för en sådan social konstruktivism. Avsnittet inleds dock med en kort be-
skrivning av en s.k. radikal konstruktivism.

Den ”sociala” och ”radikala konstruktivismen” utgör de två dominerande
formerna av konstruktivism (Hermansen, 2000; Glasersfeld, 1998). Den senare
kallas radikal då den bryter med traditionell kunskapsteori (Engström, 1998).
Riktningen tar, menar Hermansen, sin utgångspunkt i Piagets tänkande men med
den skillnaden att individen ges en mer aktiv roll i sitt tillägnade av kunskap.
Detta innebär att individens strävan efter jämvikt även ses i ett framtidsperspek-
tiv så att hon efterhand blir allt mer kvalificerad att övervinna möjliga former av
bristande jämvikt. I den radikala konstruktivismen riktas, enligt Hermansen, in-
tresset mot hur den externa världen upplevs; allt individen säger om världen
kommer från henne själv. Johansson (1999) tolkar inriktningen som att all kun-
skap består av individuella konstruktioner vilka var och en åstadkommer utan
hjälp av andra. Den radikala konstruktivismen kommer ej ytterligare att diskute-
ras i detta kapitel då perspektivet synes allt för individuellt.

Den sociala konstruktivismen, och speciellt den gren som har sina rötter i
Vygotskijs tänkande och i symbolisk interaktionism, tycks bättre överensstämma
med Olsons och Bruners (1996) folkteorier. Samtalet, kommunikationen, berät-
telsen o.d. ses utifrån social konstruktivism som central för hur kunskap konsti-
tueras. Hur den externa världen uppfattas och de mentala konstruktioner indivi-
den gör sig om densamma bestäms m.a.o. av diskursen, samtalet om, historien
om. Språket är här enligt Hermansen (2000) en grundval för kunskap och utgör
en förförståelse eller ett slags filter som gör det möjligt att benämna en värld.

Vad beträffar kopplingen mellan Vygotskij och den sociala konstruktivismen
återkommer jag till detta senare i kapitlet. Den symboliska interaktionismen
kommenteras här kortfattat. Berg m.fl. (1975) menar att interaktion mellan män-
niskor kännetecknas av att den enes handlingar och beteenden utformas utifrån,
och tar intryck av, den andres handlingar och beteenden. Symbolerna är de
hjälpmedel människan har för att kunna inta andras perspektiv. De är ett sätt att
handha världen ”på håll”. von Wright (2000) uppmärksammar utifrån Mead
skiftet från ett individuellt medvetande till ett intersubjektivt meningsskapande. I
intersubjektiviteten möts deltagarna i kommunikation och ur detta möte fram-
kommer en delad verklighet. Författaren skriver:
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Intersubjektiviteten omfattar en pågående process av meningsskapande,
där mening inte skapas i enrum, utan mening alltid i någon mån är ömse-
sidig och konstrueras i en process av handling och handlingskoordine-
ring. (a.a. s. 76)

I följande avsnitt kommer ett antal liknande aspekter att beröras. Avsikten är här
att visa på likheten mellan tankegångar inom symbolisk interaktionism och soci-
al konstruktivism såsom den beskrivs i detta kapitel.

Ernest (1998) karaktäriserar social konstruktivism utifrån två kännetecken.
För det första antas det mänskliga subjektet formas i interaktion med andra sub-
jekt. Medvetandet ses som del i ett större socialt sammanhang och tänkandet
uppfattas som ett internaliserat samtal. Detta innebär enligt Ernest att upplevel-
sen av världen - fysisk och social – styrs av en gemensam erfarenhet. Varsebliv-
ning är därmed inte en avspegling av den externa världen utan formas i enlighet
med vad som är socialt accepterat. Den socialt konstruerade världen är emellertid
inte statisk, utan modifieras för att anpassas till den externa världens begräns-
ningar. Författaren hävdar sammanfattningsvis att den sociala verkligheten finns

… före individen, som socialiseras till att godta en modifierad version av
sin världsbild samtidigt som han eller hon deltar i det ständiga utveck-
landet av denna sociala verklighet… (a.a. s. 28)

Ett andra huvudtema i social konstruktivism är enligt Ernest att man anlägger
en social syn på kunskap. Då individen (och forskaren) är del av en socialt kon-
struerad värld måste även kunskap ses som en historisk och kulturell konstruk-
tion. Sexton (1997) påpekar att den sociala konstruktivismen fokuserar de pro-
cesser med vilka människan förklarar och beskriver den värld de lever i. Därmed
tycks praxis, så som människan upplever den, stå i centrum.

Sammanfattningsvis betonas i den sociala konstruktivismen samtalet, berät-
tandet och kommunikationen som medel att ge mening och erhålla kunskap. In-
dividen antas formas i interaktion med andra, varför den upplevda världen är so-
cialt konstruerad. Kunskap ses som en historisk och kulturell konstruktion stadd i
förvandling. Fokuseringen är på praxis, på den levda världen.

3.2 Teori om kunskap och vetenskap
I detta avsnitt dras inledningsvis några paralleller mellan social konstruktivism
och hermeneutik respektive postmodernism. Därefter redogörs för vad som uti-
från perspektivet kan känneteckna kunskap och vetenskap. Synen på språkets
och dialogens framträdande roll vid kunskapsproduktion diskuteras i nästa av-
snitt.

Kants distinktion mellan världen-i-sig och den uppfattade fenomenvärlden fö-
refaller vara en utgångspunkt för alla former av konstruktivism. Människan kan
inte erhålla sann kunskap utan bör snarare betraktas som en medskapare av en
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socialt konstruerad värld. Hermeneutiken, i meningen att det inte finns några
fakta utan bara tolkningar (Vattimo, 1997),18 tycks vara en annan ingång till kon-
struktivism. Kunskap handlar då om att försöka utröna vilken mening olika fe-
nomen tillskrivs (Hartman, 1998). Ödman (1991) beskriver hermeneutiken som
en tolkningslära om hur verkligheten förstås och hur förståelsen kan ökas genom
tolkning av innebörder i olika företeelser. Perspektivet får enligt författaren till
konsekvens att det alltid finns flera sätt att tolka och att människan aldrig kan
ställa sig utanför sig själv då hon studerar verkligheten.

Postmodernismen kan ses som en ytterlig konsekvens av antagandet att det
endast finns tolkningar. Riktningen utgår enligt Kvale (1997) från konstaterandet
att det efter de globala tankesystemens fall inte längre finns en stabil grund för
objektiv och universell kunskap. Tonvikten förskjuts därför till det lokala sam-
manhanget, samt till språklig och social konstruktion av kunskap. Då verklighe-
ten endast kan uppfattas ur olika perspektiv sker validering av kunskap i relation
till en viss praktik. Dikotomin mellan en objektiv värld kontra subjektiva bilder
ersätts därmed av idén om en hyperverklighet av tecken och texter, vilka hänvi-
sar till varandra. Gonçalves (1997) hävdar i sin beskrivning av en postmodern
version av konstruktivism att kunskap inte kan särskiljas från existens, utan
medvetandet måste uppfattas som förkroppsligat av det faktum att människan le-
ver i världen. I sin existens skapar hon hela tiden nya alternativa verkligheter.
Vidare måste all kunskap uppfattas som hermeneutisk. Den som vill förstå män-
niskan måste förstå de tolkningssystem hon använder sig av för att konstruera
meningar i relation till upplevelsen. Varje tillskrivande av mening är dock till-
fälligt då det inte finns någon slutlig mening.

Att koppla det konstruktivistiska kunskapsbegreppet till en social, snarare än
en individuell, kontext är (förstås) vanligt förekommande. T.ex. menar Johans-
son (1999) att kunskap konstrueras i en grupp. Sexton (1997) drar slutsatsen att
det enda sättet att söka någon slags sanning måste baseras på sfären av interper-
sonella relationer. Dysthe (1996) talar om att kunskap består av det som accepte-
ras eller skapas inom en social grupp. Säljö (1996) refererar till Vygotskilj och
hävdar att kunskap är något som först finns mellan människor i socialt sampel
och därefter blir till kunskap inom individer.

Vad beträffar synen på vetenskaplig kunskap förefaller någon variant av
pragmatism vara en rimlig utgångspunkt för social konstruktivism. Glasersfeld
(1998) hävdar i sin redogörelse för konstruktivismens rötter att kunskap består av
de begreppsliga strukturer individen anser livsdugliga utifrån dennes befintliga
erfarenheter inom den språk- och tanketradition hon befinner sig. Utgångspunk-
ten kan enligt författaren likställas med den pragmatiska uppfattningen att veten-
skaplig kunskap kännetecknas av att göra individen mer i stånd att hantera olika
situationer. Hartman (1998) menar att sanna19 trosföreställningar utifrån en
pragmatisk syn utmärks av att göra den värld vi upplever med våra sinnen an-

–––––––––
18 Vattimo menar att hermeneutiken efter positivismens fall utgör ett slags gemensamt språk för den

västerländska kulturen, men att den inte närmare låter sig definieras. Snarare kan hermeneutiken
beskrivas som ett diffust klimat eller ett förhandsantagande alla känner till.

19 ”Sanning’ är här resultat av tolkning och ska inte uppfattas i någon objektivistisk bemärkelse.
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vändbar. Kvale (1997) hävdar att pragmatisternas betoning av handling väcker
etiska frågor om det rätta handlandet. Därmed blir kunskap och värderingar
oskiljaktiga.

En icke realistisk sanningsteori innebär enligt Hartman att människan själv
avgör (rättfärdigar) om trosföreställningar är sanna. Den pragmatiska teorin för
sanning är ett exempel på en sådan. Koherensteorin för sanning är enligt författa-
ren ett annat exempel; då den externa världen är onåbar kan den endast be-
greppsliggöras utifrån olika teorier. Kvale diskuterar också koherensteorin och
hävdar att sanning handlar om att pröva den inre logiken och utsagornas motsä-
gelsefrihet i framställningen.

Hartman påstår att uppfattningar om kunskap som rättfärdigad tro är interna-
listiska, dvs att det är subjektet självt som avgör om trosföreställningarna är till-
räckligt rättfärdigade. Utifrån en socialt konstruktivistisk utgångspunkt ses rätt-
färdigande snarare som en mellanmänsklig angelägenhet. Ett alternativ kan vara
s.k. kommunikativ validitet som enligt Kvale utmärks av att prövning av olika
kunskapsanspråk sker i dialog. Validiteten, och därmed vetenskapligheten vad
gäller värdet av en observation e.d., avgörs utifrån en argumentation för och
emot olika tolkningar, konfrontationen dem emellan etc. Kvale diskuterar också
s.k. postmodern validitet. Här betonas än mer sanningsbegreppets avhängighet
visavi dialogen. I det fall olika handlingsalternativ och konkurrerande tolkningar
blivit föremål för en förhandling inom en viss gemenskap anses kunskapen vali-
derad.

Kanske kan kunskapssökande utifrån ett socialt konstruktivistiskt perspektiv
ses som en form av kollektiv rationalism, där man i förnuftsmässiga resonemang
enas om vad som kan tas för troligt. Stensmo (1994) hävdar i vart fall att en pe-
dagogik som sätter filosofisk diskurs, utredande samtal och tänkande i centrum
baseras på en rationalistisk epistemologi.

Sammanfattningsvis tycks social konstruktivism ta sin utgångspunkt i det
hermeneutiska grundantagandet att det endast finns tolkningar. Postmodernis-
men, med betoning på sambandet mellan olika tolkningar och det lokala sam-
manhanget, existensen, upplevelsen, praktiken etc. förefaller förenlig med inrikt-
ningen. Föreställningen att kunskapsprocesser är sociala liksom den pragmatiska
uppfattningen att sanning avgörs i förhållandet till användbarhet ligger nära
perspektivet. Pragmatismen med dess betoning av handling lyfter också fram
värderingarnas centrala roll vid kunskapsprocesser. I det fall pragmatisk eller
koherensteoretisk sanning avgörs av individen förefaller snarare kommunikativ
eller postmodern validitet ligga närmast en social konstruktivism.

3.3 Teori om språk och mening
I kapitel 2 berördes Wittgensteins begrepp ’språkspel’ och ’familjelikhet’.20 Där
konstaterades att ord ges mening utifrån olika kontextuella användningar och
därför inte har någon allmän och bestämd innebörd. Ernest (1998) menar att den

–––––––––
20 Jfr. 2.7.3.
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sociala konstruktivismen har bäring i Wittgensteins teorier. Mening och kunskap
uppstår i och baseras på dialogiska språkspel, vilka är inbäddade i redan existe-
rande sociala bruk där människor handlar och kommunicerar.

Gonçalves (1997)21 hävdar i sin beskrivning av postmodern konstruktivism att
det är tillgången till ett mångsidigt och kreativt språk som gör det möjligt att
konstruera en mångfald av innebörder och meningar. När människor talar till
varandra eller sätter samman berättelser i förhållande till sina handlingar kon-
strueras mening. Författaren fortsätter:

Narrative is a fundamental aspect of human knowing. It is narrative that
links us in interpretative and multipotential ways to experience. We think
in the same way we live – through narratives. (a.a. s. xv)

Gonçalves talar också om ”narrative discourse as culture” (a.a. s. xv), och hävdar
att olika berättelser är hopflätade i nätverk av relationer. I en dialogisk kontext
existerar därför system av innebörder, inte inom eller utanför individer utan i det
kontinuerliga flödet mellan individer.

Kvale (1997) tolkar utifrån Rorty postmodernismen som att samtalet och den
sociala praktiken är det sammanhang där kunskap kan erhållas. Kvale ser i det
postmoderna tänkandet en förskjutning mot sanning förverkligad i små narrativa
enheter, historier, kollektiva berättelser o.d. I en radikal social konstruktivism är
enligt Sebrant (2000) innebörden av en företeelse helt inneboende i diskursen.

Uppfattningen att mening konstitueras i förhållande till olika kontexter får
bl.a. till konsekvens att ordens betydelse delvis skiftar beroende på sammanhang.
En parallell kan dras till den ”semiotiska” skolan som enligt Fiske (1998) upp-
fattar kommunikation som skapande och som ett utbyte av betydelse och me-
ning. Det senare förstås som en aktiv process och kan liknas vid ett slags alstran-
de, förhandlande, negociering e.d.

                  Läsare
    Tänkt meddelande                         Skapande av innebörd

Figur 16. En förenklad kommunikationsmodell utifrån den semiotiska skolan.

Semiotiken sätter tecken i förgrunden. Ett tecken är något fysiskt som kan upp-
fattas med sinnena, t.ex. texter, muntliga meddelanden, foton, gester eller ögon-
rörelser. Tecknet har sitt ursprung i en individ som konstruerar detta för att ge
mening åt tankegångar, avsikter, stämningslägen e.d. Detta innebär att tecknet
sannolikt ej motsvarar innehållet i det tänkta meddelandet. Läsaren har att tolka
tecknet och skapa sig en innebörd av detsamma. Hur individen utformar det
tänkta meddelandet och vilken innebörd läsaren skapar är beroende av i vilken
kultur var och en av dessa vistas. Därmed spelar sådant som klasstillhörighet, ut-
bildningsnivå, yrke, politisk inställning, geografisk hemvist, religiös övertygelse

–––––––––
21 I förra avsnittet redogjordes för två andra av Gonçalves karaktäristiska för en postmodern kon-

struktivism.

Meddelande
av tecken



71

och familjebakgrund roll i alla tolkningsprocesser. Samma tecken uppfattas på
olika sätt beroende på olika läsares bakgrund. Tolkning förstås som en förhand-
ling mellan olika diskurser. Valet av betecknande ”kod”, dvs. det meningssystem
i vilket tecken organiseras, är också centralt (Fiske 1998). En kod bygger enligt
Fuglestad (1999) på kulturellt baserade regler och kan ses som en ofta omedvet-
en förkunskap, nödvändig för att kunna förstå ett budskap. I varje kultur finns
dominerande koder, dvs. vissa tolkningar av tecken är exempelvis p.g.a. makt-
förhållanden mer gynnande.

Identitetsbegreppet tycks delvis upplösas utifrån den sociala konstruktivis-
men. I stället betonas intersubjektivitet i ett socialt och språkligt sammanhang.
Enligt Ernest (1998) är den personliga identiteten, utifrån en socialt konstrukti-
vistisk syn, oskiljaktig från det sociala fältet, eftersom subjekten formas i olika
språkspel. Medvetandet uppfattas enligt författaren som socialt och samtalsbeto-
nat av tre skäl. För det första har komplext tänkande alltid sin grund i och formas
av internaliserat samtal. För det andra får allt följande individuellt tänkande sin
struktur och sin karaktär av detta ursprung. För det tredje är vissa mentala funk-
tioner, t.ex. problemlösning i grupp, kollektiva. Dysthe (1996) hänvisar till
Bakhtin som ger uttryck för en liknande uppfattning. Han påstår att själva exis-
tensen är dialogisk. Att leva är helt enkelt att lyssna, ställa frågor, komma över-
ens etc. Mening kan inte ägas av en person utan grunden till mening ligger i det
sociala. Det är, enligt Bakhtin, vi som äger mening. Sebrant (2000) gör en mer
extrem tolkning av en radikal social konstruktivism. I argumentationen hävdas
att språket är föränderligt och att självet också förändras utifrån olika omständig-
heter. Därvid kommer identiteten att bli tillfällig, fragmenterad och skiftande,
samt föremål för förhandling i olika sociala sammanhang.

Sammanfattningsvis förefaller idén om ett slags lokala dialogiska språkspel
central i den sociala konstruktivismen. Det är i berättandet, i flödet mellan indi-
vider, som mening formas. Vidare ses det mänskliga språket som ett kreativt
verktyg för att ge verksamheter innebörd och mening. Ordens, eller om man så
vill tecknens, betydelse är inbäddade i sociala bruk där människor handlar och
tecknens innebörd är därmed delvis beroende av sammanhang. Tänkande och
medvetande formas i sociala fält. Att uppfatta medvetandet som tillfälligt och fö-
remål för kontinuerlig förhandling synes dock vara en väl radikal tolkning av so-
cial konstruktivism.

3.4 Ett tolkande paradigm
Synsättet som beskrivits under 3.1 till 3.3 kan sammanfattas enligt nedan. Punk-
terna ett och två bildar utgångspunkt även för nästa kapitel, medan punkterna tre
till sex är specifika för detta kapitel. Då målsättningen är att redogöra för en
slags antites till ett traditionsenligt perspektiv har företräde givits åt mer radikala
teorier. Detta får till följd att Olsons och Bruners (1996) folkteori tolkas som för-
enlig med en social konstruktivism.

1. Något i den externa världen ger upphov till sinnesintryck. Den externa värl-
den är dock i-sig och oåtkomlig i någon slags direkt mening.
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2. Det uppfattade fenomenet benämns konstruerat eftersom medvetandet om-
strukturerar sinnesintryck utifrån ett slags filter.

3. Konstruktion av intuitiva teorier om den externa världen sker i interaktion
och dialog med andra.

4. Kunskapsprocesser är sociala och bygger på tolkning. Kunskap uppstår i
praktiken, i det lokala sammanhanget och är förbunden med själva existen-
sen.

5. Sanning uppstår i dialog. Vad som är sant eller inte avgörs utifrån använd-
barhet och kan ej ses som fristående från värderingar. God vetenskap är
kommunikativt validerad.

6. Språket är ett kreativt verktyg i meningsskapande. Mening formas i sociala
bruk utifrån dialogiska språkspel. I det socialt språkliga fältet konstitueras
även det individuella medvetandet.

Synsättet benämns fortsättningsvis det ”tolkande paradigmet”. Den första punk-
ten utgör en reflekterad teori om den externa världen i det socialt konstruktivis-
tiska perspektiv som sammanfattas i slutet av kapitlet, den fjärde och femte en
reflekterad teori om kunskap samt vetenskap och den sjätte en dylik om språk.
Utifrån läggspelsanalogin anses därmed dessa tre kort som vända.22 Den andra
och tredje punkten diskuteras ytterligare i avsnitt 3.6.

3.5 Kritik av det tolkande paradigmet
Det tolkande paradigmet innehåller ett antal omdiskuterade ståndpunkter. Då det
inte är möjligt att här mer i detalj granska synsättet ges några exempel på hur det
har kritiserats. Först resoneras kortfattat kring den externa världen och medve-
tandet, varefter berörs invändningar som har att göra med kunskap, vetenskap
och språk.

Hermansen (2000) tolkar social konstruktivism som att tingen ges existens
tack vare den språkliga diskursen. Den externa världen tycks m.a.o. inte existera
förrän den kommunicerats eller uttalats. Hermansen ser detta som en ovillighet
att förhålla sig till kunskap om den externa världen och föreslår, med hänvisning
till en verksamhetsteoretisk skola, den alternativa formuleringen ”orden hjälper
till att identifiera något i världen” (a.a. s. 77).

Det individuella medvetandet förefaller utifrån den sociala konstruktivismen
underordnat när kunskap konstitueras. Kunskap är inte en följd av något som
händer inom individen utan uppstår i det sociala fältet, mellan medvetanden. In-
nebär då detta att människor som talar med varandra inte har någon individuell
referenspunkt mot vilken andras uttalanden värderas? Ståndpunkten är svår att
förstå om det inte antas ske en växelverkan mellan social och individuell utveck-
ling av kunskap. I en mer extrem tolkning uppfattas även den personliga identi-
teten som tillfällig och föremål för kontinuerlig förhandling. Tolkningen aktuali-

–––––––––
22 Perspektivet sammanfattas och jämförs med övriga perspektiv i figur 47.
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serar frågan om det då överhuvudtaget är möjligt att inneha och minnas några
kunskaper.

3.5.1 Teori om vetenskap och kunskap, språk och mening
Låt säga att två individer försöker förklara en händelse i den externa världen. Var
och en konstruerar sin egen tolkning och ger argument för denna (jfr. figur 17).

             Individ 1     Individ 2
           Tolkning A   Tolkning B

Figur 17. Två individers tolkningar av en händelse i den externa världen.

Därefter vidtar en diskussion där det konstateras att den ene har den bästa, och
därmed mest sanna, teorin och oberoende av vad alla andra anser och i förhål-
lande till vetenskaplig kunskap. Ett tolkande paradigm kan i detta avseende upp-
fattas som kunskapsrelativistiskt så till vida att varje teori för vilken det ges goda
argument är mer sann än varje annan teori.

Dewey (1919/1991) menar att det som individen håller för sant ofta grundas
på ett empiriskt tänkande, som lika väl kan leda till en mängd falska trosföresfö-
reställningar.23 Även Ziehe (1994) pekar, med hänvisning till skolsammanhang,
på omständigheten att eleven ofta redan på förhand tror sig veta allting om värl-
den. Författaren hävdar att detta är lika problematiskt som ren okunnighet och att
världen därför i en undervisningssituation måste dekonventionaliseras så att det
förment kända görs okänt. Gardner påstår att människans förståelse av naturen
och kulturen i stor utsträckning handlar om missuppfattningar och schablonise-
ringar. Författaren menar att dessa är oerhört svåra att rubba och att eventuella
skolkunskaper i detta sammanhang kan liknas vid ett pulver som vid minsta
vindpust förskingras (Lindström, 1998).

Dysthe (1996) diskuterar den s.k. dialogpedagogiken och påpekar att den goda
dialogen kan bli ett mål i sig. I det fall varje argument ses som ett bra argument
riskerar prövningen vad gäller sanning och falskhet, riktighet eller oriktighet att
utebli. Enligt författaren görs i så fall misstaget att anta en subjekt-subjekt rela-
tion mellan lärare och elev. Läraren bör, invänder Dysthe, i stället betraktas som
en auktoritet vad käller kunskaper inom vissa områden.

Deweys, Ziehes, Gardners och Dysthes konstateranden står väl i samklang
med antagandet att människan gör sig intuitiva teorier. Jag menar att denna om-
ständighet i hög grad komplicerar det pedagogiska arbetet. I det fall eleven redan
på förhand är präglad av stabila och empiriskt bekräftade intuitiva teorier torde
även hennes frågor och vidare arbetssätt präglas av dessa förföreställningar.
Därmed riskerar en mer konsultativt arbetande lärare att ytterligare befästa ele-
vens intuitiva teorier, då eleven knappast kan förväntas ställa frågor eller styra
sina undersökningar i riktningar hon inte känner till eller ens anar.

–––––––––
23 Deweys teori refereras och kommenteras vidare under 3.6.3.
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Ett sätt att undgå dessa problem kan vara att läraren i dialogen introducerar för
eleverna okända begrepp, modeller eller teorier hämtade från vetenskapen som
utmanar deras vardagsföreställningar. Även detta arbetssätt riskerar dock att leda
till att de intuitiva teorier bekräftas. Ett skäl är att förvärvandet av nya eller
kompletterande sätt att förstå omvärlden tycks förutsätta en långvarig och mer
systematisk träning. Ett annat skäl är att de teorier och begrepp eleven redan in-
nehar ofta är såväl empiriskt bekräftade som känslomässigt laddade. I senare
delen av kapitel 4 ges förslag på hur dessa svårigheter kan lösas.

Flera forskare framhåller vikten av att relatera ett kunskapsinnehåll till veten-
skaplig kunskap. Exempelvis hävdar Bereiter (1999) att undervisning med epi-
tetet konstruktivistisk ofta handlar om att göra något med objekt från den externa
världen. Tillvägagångssättet riskerar dock, enligt författaren, att bli ett mål i sig
om inte aktiviteten relateras till vetenskaplig kunskap, så kontakten med de ut-
bildningsmässiga kunskapsmålen bibehålls. Olson och Bruner (1996) menar att
företrädare för konstruktivismen ofta hemfaller åt kunskapsrelativism. Å ena si-
dan tenderar man att övervärdera betydelsen av social kommunikation vid kun-
skapsproduktion och å andra sidan undervärdera värdet av ackumulerad mänsk-
lig kunskap. Med det senare avser författaren kunskap som hittills motstått pröv-
ning i form av vedertagen vetenskaplig eller filosofisk bevisföring. Jaworski
(1998) kritiserar konstruktivismen i samma anda och ifrågasätter idén om kun-
skap definierad i förhållande till individuella, kulturella och sociala normer. För-
fattaren menar att föreställningen gör det mer eller mindre omöjligt att tala om
någon slags sanning överhuvudtaget.

Bengtsson (1999) hävdar i en kommenterar kring den språkliga sidan av
forskningsprocessen att inflödet från postmodernismen lett till att texten och
språket tenderar att tillskrivas en alltför produktiv och skapande roll. Egan
(1996) gör med hänvisning till Rorty kommentaren att postmodernismen får till
konsekvens att vetenskapen på intet sätt kan ses som en privilegierad diskurs vad
gäller tillgång till den externa världen. Eftersom centrala tankegångar inte kan
anses referera till något bortom tid och rum är vetenskaplig kunskap, likväl som
annan kunskap, endast resultat av tillfälliga överenskommelser mellan likasinna-
de.

Jag menar sammanfattningsvis att frånvaron av en teori om det individuella
medvetandets funktion i kunskapsprocesser leder till att dialogen och det sociala
fältet ges för stor dignitet. Vidare saknas en distinktion mellan mer vardagliga
meningsgivanden och vetenskaplig kunskap, vilket får till konsekvens att frågan
om den vetenskapliga kunskapens väsen ej blir nöjaktigt besvarad. Därmed är
det också tveksamt om det går att formulera en tillfredsställande teori inom fältet
”pedagogisk kunskapsteori” som är förenlig med Olsons och Bruners (1996) de-
finition av socialt konstruktivistisk undervisning. Jag återkommer i kapitel 4 till
hur man utifrån ett tolkande realistiskt paradigm kan hantera dessa frågeställ-
ningar.
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3.6 Undervisning och lärande
Olsons och Bruners (1996) folkteorier bildar utgångspunkt för resonemangen i
detta avsnitt. Målsättningen är att visa på pedagogiska teorier om medvetandet
och om undervisning som socialt konstruktivistiskt inriktade lärare kan ta del av
för att förhålla sig mer reflekterat. Därmed kan de två återstående delvis vända
korten nu vändas helt och hållet.

Avsnittet inleds dock med en redogörelse av forskningsresultat grundade på
föreställningen att människan konstruerar intuitiva teorier. Därefter ger en mer
allmän karakteristik av undervisning inspirerad av social konstruktivism. Vidare
diskuteras i vilken mån delar av Vygotskijs, Piagets och Deweys teorier har sin
hemvist inom perspektivet.

Olson och Bruner (1996) beskriver medvetandet som en instans vilken kon-
struerar modeller eller teorier om världen, vilka används vid tolkning av feno-
men. Watson (1996) menar att bevisen är överväldigande för att förskolebarn har
ett sammanhängande system av naiva teorier med vars hjälp de tolkar världen.
Teorierna förvärvas omedvetet och tillfälligtvis, snarare än systematiskt. Hatano
och Inagaki (1996) hävdar att barn redan i förskoleåldern har naiva teorier med
anknytning till biologi, som gör det möjligt att göra prediktioner och förklara or-
saker. Lakoff (1990) påstår att människor i allmänhet har implicita eller explicita
folkteorier, eller folkmodeller över varje viktig aspekt av livet.

Forskning grundad på antagandet att människan konstruerar intuitiva teorier
visar på komplexiteten i en undervisningssituation. Tasker och Freyberg (1985)
har undersökt undervisning i naturvetenskapliga ämnen, där eleven genom att ut-
föra egna experiment förväntas utveckla vetenskaplig kunskap. Författarna fann
att läraren och eleven tolkade vad som försiggick i klassrummet på vitt skilda
sätt.

• Lektionen ses av läraren som en del i en relaterad sekvens. Eleven uppfattar
den som en isolerad händelse.

• Syftet med lektionen är för läraren specifikt och uppenbart medan eleven har
en mer diffus uppfattning.

• Aktiviteten har i lärarens ögon ett visst vetenskapligt innehåll som ska testas.
Eleven har inte uppfattat eller förstått detta.

• Läraren anser det uppenbart att eleven vet vad hon ska göra och att eleven
besitter färdigheter för detta. Eleven förstår inte vad som ska göras och inser
inte vilka färdigheter som är användbara.

• Läraren tror att eleven vet vad hon ska leta efter. Eleven vet varken detta eller
hur viktigt ett eventuellt resultat är.

• Läraren föreställer sig att eleven kritiskt granskar sina resultat. Eleven är ej
medveten om att en sådan granskning ska genomföras.

• Läraren tror att eleven värderar sina erfarenheter visavi vetenskaplig kun-
skap. Eleven sätter erfarenheten i relation till sina intuitiva teorier.

• Eleven har svårt att relatera vad hon observerar och gör till lärarens slutsat-
ser.
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Undersökningen illustrerar att läraren och eleverna har vitt skilda föreställningar
om vad som försiggår i klassrummet. Verksamheten tolkad ur ett elevperspektiv
handlar helt enkelt om andra saker än vad läraren avser.

Ernest (1998) beskriver vad som utmärker en undervisning inspirerad av soci-
al konstruktivism. Genomgången är anpassad till matematik, men tolkas här mer
generellt. Författaren pekar på att läraren bör

• beakta kunskapens språkliga grundval
• vara medveten om att kunskap är socialt konstruerad och att diskussion, un-

derhandling, samarbete och gemensamma uppfattningar därmed bör framhä-
vas

• inse de sociala processernas betydelse för bestämning, underhandlande och
konstruktion kring begrepp, metoder, argument, resultat o.d. i ett ämne, samt
att dessa processer även har att göra med bestyrkande av kunskap

• förstå att kunskap skiftar beroende på sammanhang, t.ex. i skolan eller i var-
dagslivet

• beakta de skilda sociala och kulturella sammanhang där ämnesinnehåll aktu-
aliseras, inbegripet sociala institutioner, mellanmänskliga relationer och
maktförhållanden

• vara medveten om ett ämnes kulturella och historiska sammanhang, källorna
till begrepp, verktyg, artefakter o.d.

I det fall läraren förmår ta hänsyn till några av dessa punkter kommer förmodli-
gen skillnaden mellan vad hon avser med verksamheten och vad eleverna tror
hon avser - deras intuitiva teorier - att bli mindre.

Om texter och tal i undervisning behandlas som tolkningar blir det väsentligt
att göra jämförelser mellan tolkningar. Tasker och Freyberg (1985) menar att
eleverna måste ges möjlighet att överväga vad det de kommit fram till betyder
för dem själva, för andra i den egna gruppen och för gruppen i förhållande till
andra grupper. Lärarens uppgift är bl.a. att kontrastera olika uppfattningar och
påvisa inkonsistenser mellan tolkningar. Bell och Freyberg (1985) framhåller
vikten av att läraren tar sin utgångspunkt i elevernas formuleringar. Om detta ig-
noreras hamnar eleven automatiskt i ett underläge då hennes språk är mer tve-
kande och mindre uttrycksfullt. Författarna varnar också för missförstånd då ele-
ven och läraren använder samma ord i tron att de avser samma sak. T.ex. kan
meningen ”Djur är levande varelser” tolkas olika sett ur lärarens vetenskapliga
perspektiv och i elevens vardagsspråk.

Johansson (1999) noterar att läroboken utifrån ett socialt konstruktivistiskt
perspektiv måste ses som ett kompletterande dokument, och som en möjlig kun-
skapskälla bland andra. I annat fall kan eleven passiviseras och därmed inte ta på
sig ansvaret att generera synpunkter, frågor och uppgifter.

3.6.1 Vygotskij
Social konstruktivism, så som den här beskrivits, har bl.a. sina rötter i
Vygotskiljs teorier. En väsentlig frågeställning vad gäller Vygotskijs tänkande är
hur det individuella medvetandet ska uppfattas i relation till andra individers
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medvetande då kunskap konstitueras. Stensmo (1994) förstår Vygotskij som att
kulturen medieras med hjälp av mentala verktyg som ord och symboler. Lärande
är då detsamma som att överta kulturens benämningar av beteenden och ting.
Stensmo tolkar Vygotskij som att orden abstraherar och urskiljer nödvändiga
kännetecken hos beteenden och ting. Det lilla barnet använder orden socialt och
interpsykiskt, de är verktyg att kommunicera med omvärlden. I en andra fas ut-
vecklar barnet ett mentalt och intrapsykiskt förhållande till orden och de blir till
verktyg för tänkandet. Stensmo skriver att barnet, då det ställs inför problem, ta-
lar högt till sig själv. Den vuxne har internaliserat yttre tal till inre och talar tyst
till sig själv då problem ska lösas. Bråten (1998) förstår Vygotskij som att tän-
kandet realiseras i det inre talets ordbetydelse. När väl det inre talet ska uttryckas
i tal eller skrift måste dock de valda orden anpassas till en samkulturell kärna av
mening. En parallell kan dras till Bakhtin (Dysthe, 1996) som beskriver hur me-
ning uppstår i en diskurs då spänningen mellan olika yttranden ger nya möjlig-
heter till reflektion och tolkning. Vad något betyder för eleven beror m.a.o. på
hur hon reagerar eller svarar på kamraternas, lärarnas eller olika texters röster.
Därmed uppstår en förståelse som skiljer sig från den eleven hade på förhand.

Vygotskijs teori om ett yttre tal som efterhand blir till ett inre tyst tal ger ett
uppslag till hur det individuella medvetandet förhåller sig till kulturen och det
sociala fältet i ett socialt konstruktivistiskt perspektiv. Kunskapen uppstår i dia-
logen och i mötet med av kulturen prefabricerade meningsgivanden. Efterhand
som individen utvecklas kan hon använda sig av dessa redskap för tänkande i ett
allt mer internaliserat tyst tal.

Medvetandet tycks enligt Vygotskij omformeras då individen övertar allt mer
avancerade meningsgivanden från det sociala fältet. Det lilla barnets mer var-
dagliga och intuitiva ”spontana begrepp” kommer efterhand att påverkas av för-
värvade ”vetenskapliga begrepp”. De senare är mer abstrakta, generaliserade och
ordnande i hierarkier. Barnet möter vetenskapliga begrepp via sin interaktion
med kulturen i olika texter och tillägnar sig dessa utifrån en s.k. systematisk in-
lärning. De vetenskapliga begreppens logiska struktur kommer efterhand att för-
ändra individens spontana begrepp så att även dessa blir mer abstrakta och gene-
raliserade. Man kan säga att systemet av vetenskapliga begrepp invaderar de
spontana begreppen och förändrar de senares psykologiska struktur (Vygotskij,
1962). Bråten (1998) gör tolkningen att tänkandet är beroende av mötet mellan
kunskaper om och uppfinningsrikedom i det verkliga livet samt systematiserad
teoretisk kunskap.

I Olsons och Bruners (1996) folkteorier betraktas kunskapsprocesser som so-
ciala. Vad som är sant eller inte bygger på tolkning av lokala språkspel, förhand-
ling, dialog o.d. Därmed är det tveksamt om dessa föreställningar är förenliga
med Vygotskijs teori om abstrakta generaliserade vetenskapliga begrepp som
omformar individens mentala strukturer. En möjlig läsning är dock att elevens
tänkande utvecklas om läraren i dialogen efterhand introducerar kulturel-
la/vetenskapliga begrepp som utmanar elevernas intuitiva teorier.
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3.6.2 Piaget
I detta avsnitt beskrivs Piaget ”schemateori”. Då författaren oftast anses före-
språka en mer individuell konstruktivism hör teorin mer hemma i det realt kon-
struktivistiskt perspektiv som tecknas i nästa kapitel. Att texten ändock återfinns
här beror på att Piaget erbjuder en alternativ förklaring till vad som händer i
medvetandet då individen förhåller sig till den externa världen. Därmed är det
rimligt att här närmare motivera varför denna teoribildning inte passar in i ett so-
cialt konstruktivistiskt perspektiv.

Glasersfeld (1998) sammanfattning av Piagets schemateori är, då inget annat
anges, källa till texten nedan. Piaget försöker utforma en modell över hur männi-
skan kan generera livsduglig kunskap för att hantera olika situationer. Kunskap
består av ”en uppsättning begreppsliga strukturer som visar sig vara anpassade,
eller i mitt tycke bättre: livsdugliga, inom räckvidden för det lärande subjektets
erfarenheter.” (a.a. s. 39). Kognitionen, dvs. mentala kunskapsprocesser, syftar
m.a.o. till att adaptera människan till den externa världen. Piaget laborerar med
ett slags självreglerande system. Då individens kognitiva strukturer ger förvänta-
de resultat och inga begreppsliga konflikter kommer upp till ytan råder jämvikt.
Stensmo (1994) beskriver det som att individens inre förväntningar överens-
stämmer med hennes iakttagelser av den yttre verkligheten.

Låt säga att ett barn upptäcker att en skallra kan ge ljud ifrån sig när den ska-
kas och att hon därmed lär sig att med avsikt alstra ljud. I så fall har ett schemat
”göra-ljud-med-skallran” uppstått. Ett schema innehåller alltid tre element, näm-
ligen ett igenkännande av viss situation (t.ex. närvaron av skallran), en asso-
ciering av en viss handling till situationen (att skaka skallran) samt en förväntan
om ett visst resultat (ljudet av skallran). I det fall barnet hanterar en sked på
samma sätt som skallran assimileras skeden i ”göra-ljud-med-skallran”-schemat.
Flawell (1977) menar att ett ”schema” kan ses som en disposition att utföra vissa
handlingar i relation till vissa händelser. Stensmo (1994) liknar ett schema vid en
slags förförståelse.

Stensmo definierar Piagets begrepp assimilation med att införliva utifrån
kommande information i befintliga tankestrukturer. Då skeden i exemplet ovan
inte skallrar uppträder en obalans som blir början på en ackommodation. Barnet
har nu att identifiera skedar som icke-skallror. Barnets lek med skeden kan sätta
igång en mer omfattande ackommodation så att schemat ”slå-med-skeden” upp-
står. Stensmo menar att ackommodation handlar om att förändra tankemönster så
de passar till inkommande information. Flawell talar om förmågan att uppmärk-
samma hittills ouppmärksammade egenskaper.

Gleserfeld (1998) summerar Piagets tänkande enligt följande:

Den inlärningsteori som växer fram ur Piagets verk kan sammanfattas
med att kognitiv förändring och inlärning äger rum när ett schema leder
till en störning i stället för att ge förväntat resultat, och störningen i sin
tur leder till en ackommodation som upprättar en ny jämvikt. (a.a. s. 42)
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Glasersfeld understryker att människan i senare utvecklingsstadier inte i första
hand utvecklar handlingsscheman utan scheman som hjälper henne att utveckla
sammanhängande begreppsliga nätverk.

Piagets schemateori skulle kunna ge en kompletterande bild av medvetandet
ur ett socialt konstruktivistiskt perspektiv. Begreppen ’assimilation’ och ’ac-
kommodation’ ger en förklaring till hur tankemönster uppstår, bekräftas och för-
ändras. Då Piagets teori betonar individens aktiva roll i konstruktion av kunskap
förefaller denna inte användbar perspektivet, då individens mentala konstruktio-
ner där bestäms av diskursen, samtalet om, historien om etc.

3.6.3 Deweys refleksiva tänkande
Dewey kan också uppfattas som representant för ett slags konstruktivism. I detta
avsnitt diskuteras inledningsvis hans arbete ”How we think” eftersom synen på
medvetandet och tänkandet är centralt i avhandlingen. Därefter redogörs för and-
ra delar av författarens teorier som berör kommunikationens roll i kunskapspro-
cessen.

Dewey (1910/1991) hävdar att empiriskt tänkande grundas på vanor som inte
ger någon förståelse av varför eller hur något sker. Om det mulnar sluter vi oss
till att det antagligen blir regn. Att två händelser A och B följer på varandra får
oss att tro att de orsakat varandra. Ju fler gånger och ju närmare i tiden A följer
på B, desto säkrare blir vi på ett orsakssamband. I empiriskt tänkande saknas en-
ligt Dewey, ett sätt att skilja på sanna och felaktiga slutsatser vilket leder till en
mängd falska trosföreställningar. En annan svaghet i empiriskt tänkande är
oförmågan att hantera nya händelser, då de inte kan jämföras med tidigare erfa-
renheter. Allvarligast är dock att empiriskt tänkande ofta ackompanjeras av kon-
servatism och mental lättja, eftersom hänsyn ej tas till fall som talar mot ett anta-
get samband. Dewey menar att vi i stället bör lära oss ett refleksivt tänkande,
med vilket avses ett

aktivt, ihärdigt och noggrant övervägande av varje för-sant-hållande el-
ler antagen form av kunskap i ljuset av vilka skäl som stödjer det och vil-
ka ytterligare slutsatser det kan leda till. (a.a. s. 6, min översättning)

Varje undersökning har enligt författaren sin grund i ett tillstånd av förvirring,
tvetydighet, tvivel, perplexitet eller mer abstrakt uttryckt i en anomali. Tillstån-
det ger upphov till en problemsituation. Dewey talar om ett fördröjt meningsgi-
vande och om frånvaro av mening för situationen. Eventuellt görs därefter en ob-
servation för att ta reda på vad slags problem det rör sig om. Nästa steg består av
provisoriska lösningsförslag eller idéer, dvs. den slutliga bedömningen av pro-
blemet skjuts upp. För att komma fram till idéer krävs fantasi och suggestiv för-
måga, eftersom steget tas från något närvarande till något antaget. Ett hjälpmedel
är att jämföra med liknande situationer. Tredje steget utgörs av undersökningar
för att hitta fakta som talar mot eller för antagna lösningar. Med hjälp av för-
nuftsmässiga resonemang utvecklas implikationer av lösningar, företeelser grup-
peras samman, observationer ges en innebörd etc. Aktiviteten leder till att för-
modade lösningar antas eller förkastas och en slutsats dras. Dewey menar att
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meningsgivandet består i att något vagt och vacklande ges otvetydighet, sär-
skildhet, konsistens och stabilitet. Proceduren kan enligt författaren betecknas
som ”logisk” då arbetet bedrivs systematiskt för att säkerställa att reflektionen
resulterar i bästa möjliga resultat. Det logiska skiljs då från det slumpmässiga
med hjälp av metodiska arrangemang, grundlighet, exakthet, otvetydighet etc.
Den intellektuella målsättningen med utbildning är enligt författaren att forma
logiska vanor i tänkandet.

Dewey hävdar att refleksivt tänkande inte är främmande för eleven. Redan
små barn ställer frågor som ”Vad är det?” och ”Varför?”, testar och prövar olika
idéer, gör observationer, klassificerar och systematiserar. Undervisning bör en-
ligt författaren ta sin utgångspunkt i problem som stimulerar eleven till reflektion
utan att chockera tänkandet. Eleven ska också göras mentalt ansvarig att utveckla
varje idé och se vilken bäring den har i fakta. Lärarens uppgift är att få eleven att
stanna upp - ”Stop and think” - och inte dra förhastade slutsatser.

Vid läsning av Deweys arbeten betonas ofta sambandet mellan tänkande, me-
ningsskapande och kommunikation.24 Dewey kan därmed betraktas som företrä-
dare för en slags social konstruktivism. Jag menar dock att han i ”How we think”
i första hand förstår refleksivt tänkande som något som försiggår inom och inte
mellan individer. I boken beskrivs hela den refleksiva processen, från att eleven
utsätts för något som förvirrar till att en slutsats dras, som en i huvudsak indivi-
duell verksamhet. ”Literally, the phrase ”Think for yourself” is tautological; any
thinking is thinking for one’s self.” (Dewey, 1910/1991 s. 198), konstaterar för-
fattaren. Det är således inte ett antal elever som upplever någon slags anomali
utan ”The material furnished by way of information should be relevant to a
question that is vital to the students own experience” (a.a. s. 199). Det är stu-
denten som ska ”be held responsible for working out mentally every suggested
principle so as to show what he means by it, how it bears upon the facts at hand,
and how the facts bear upon it.” (a.a. s. 209.). Dewey talar om ”personal reflec-
tion and experimentation” (a.a. s. 168) och att ”A silent, uninterrupted working-
over of considerations by comparing and weighing alternative suggestions, is in-
dispensable for the development of coherent and compact conclusions.” (a.a. s.
210).

Knapp (1992) tolkar också Dewey som att reflektion sker intentionalt. Det är
individen som med hjälp av reflektion hittar förklaringar till varför saker och ting
händer så att framtiden blir mer förutsägbar. Strømnes (1995) läser Dewey som
att kunskap är individuell, men att han samtidigt betonar det sociala perspektivet
vid bestämning av vilken kunskap som kan anses värdefull, nämligen sådan som
garanterar den bästa lösningen för gemenskapen. En dylik pragmatisk bestäm-
ning av kunskapens värde förefaller här rimlig. Jag tolkar också Dewey som att
sociala processer är väsentliga även för ett refleksivt tänkande, då varje steg från
förvirring till slutsatser rimligtvis inbegriper möten med andra. Sådana möten
kan dock knappast tas till intäkt för att mening generellt uppstår i dialog.

–––––––––
24 Se t.ex. Lehmann-Rommel (2000).
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Sammanfattningsvis tycks Deweys teori om refleksivt tänkande inte förenlig
med social konstruktivism, då tänkande och kunskapsprocesser här har ett starkt
individuellt drag.

Utifrån en läsning av Dewey (1915/1999) framkommer en annan bild som
mer överensstämmer med ett socialt konstruktivistiskt perspektiv. Kommunika-
tion mellan människor tycks här väsentlig i åtminstone två avseenden. För det
första som ett medel att i utbildning åstadkomma en utveckling mot demokrati.
Englund (1999) uttrycker det som att ”konsekvent relatera utbildningens sätt att
fungera till demokratin som livsform” (a.a. s. 27). Dewey (1915/1999) hävdar att
utbildning bornar för social kontinuitet, då människan därigenom blir medveten
om den sociala gruppens vanor och mål. Samhället existerar helt enkelt genom
kommunikation, då denna befäster likartade emotionella och intellektuella dispo-
sitioner. Det är m.a.o. genom kommunikation människor i ett samhälle får något
gemensamt.

Den sista formuleringen handlar delvis om en annan sida av kommunikation
hos Dewey, nämligen att den för deltagarna innebär en utvidgad och förändrad
erfarenhet. Den som vill förmedla en erfarenhet till en annan människan måste
enligt författaren först formulera denna. Därigenom har hon att ta hänsyn till den
andres erfarenhet så att denne har en möjlighet att uppfatta budskapet. Genom
kommunikation delas erfarenheten och blir till gemensam egendom. Därmed
höjs också erfarenhetens kvalitet.

Slutsatsen blir alltså att ett socialt liv inte bara kräver undervisning och
lärande för sin egen fortlevnads skull utan att själva processen att leva
tillsammans är utvecklande. Den utökar och belyser erfarenheten, den
stimulerar och berikar fantasin, den leder till ansvarstagande och nog-
grannhet och skänker liv åt tal och tanke. (a.a. s. 40)

Möjligtvis kan kommunikation också betraktas ur en tredje aspekt. Delaktig-
heten i en social miljö, i vilken kommunikationen är central, uppmärksammar
enligt Dewey individen på vissa objekt och inte på andra. Därmed föreskrivs vad
som ska iakttas och vad som är värt att minnas. Detta ”miljöns omedvetna infly-
tande” är så subtilt och genomträngande att det påverkar varje fiber av karaktär
och sinne” (a. a. s. 53).

Deweys (1915/1999) text handlar i huvudsak om kommunikation som medel
för att åstadkomma demokrati. Den andra och tredje aspekten på kommunika-
tion, dvs. kunskapsprocessernas sociala sidor, behandlas endast på ett fåtal sidor.
Då relationen mellan dessa och individens refleksiva tänkande inte framgår klart
blir hans teori kring kunskapsbildning emellanåt oklar.

De två sista aspekterna på kommunikation faller dock väl inom Olsons och
Bruners (1996) folkteorier och det tolkande paradigmet. I det senare apostroferas
t.ex. dialogens avgörande roll för kunskapsbildning, kunskapsprocessernas soci-
ala sida samt att tolkning och mening formas i sociala bruk.
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             Elev B

             Elev A

3.7 Ett socialt konstruktivistiskt perspektiv
– en modell
I detta avsnitt sammanfattas hur ett mer reflekterat socialt konstruktivistiskt per-
spektiv kan utformas inom kunskapsområdet ”pedagogisk kunskapsteori” (jfr.
figur 18).25

Den externa världen är i-sig eller i vart fall oåtkomlig för direkt kunskap. Ele-
verna och läraren förnimmer den externa världen och konstruerar i interaktion
med varandra intuitiva teorier om densamma. Kunskap uppstår i praktiken och i
dialog då olika meningsgivanden och tolkningar, t.ex. visavi den externa världen,
ställs mot varandra (streckade pilar). Kunskapsprocessen är m.a.o. social och
sanning kan eventuellt avgöras utifrån användbarhet. Lärarens uppgift är bl.a. att
arrangera verksamheten så att kommunikation, diskussion, underhandling och
samarbete kommer till stånd. Resultatet av elevernas och lärarens meningsska-
pande bidrar till fonden av perspektivistisk och kommunikativt validerad kultu-
rell kunskap och vetenskap. Läroboken representerar en möjlig perspektivistisk
kunskapskälla bland andra. Då den vetenskapliga kunskapens status visavi ele-
vernas och lärarens meningsgivanden är nedtonad har denna ruta delvis streckats
i figuren. Vetenskapligt meningsskapande anses dock ske i en mer kritisk anda,
jämfört med en meningsskapande dialog.

Extern värld                   Medvetande

    Yttre och
     inre tal

    Yttre och
             inre tal

Figur 18. Ett socialt konstruktivistiskt perspektiv.

Vad beträffar synen på elevens medvetande och vilka processer som befordrar
kunskap finns flera alternativ. Generellt gäller dock att det individuella medve-

–––––––––
25 Jfr. också figur 47, där de tre perspektiven sammanfattas.

Kunskap
och ve-
tenskap

I-sig

Menings-
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och tolk-

ning i dia-
log

(Lärare)

     Intuitiva teorier                Intuitiva teorier

Perspektivistisk och
kommunikativt valide-
rad kulturell kunskap

och vetenskap

Tolkning
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tandet spelar en mindre roll i förhållande till det sociala fältet. Följaktligen är
rutan kring elev A och B streckad. Vidare sker i dialogen någon form av möte
med kulturens benämningar, vilka efterhand kan användas som verktyg för att ge
innebörd och mening (jfr. punkterad pil). Vygotskijs teori om ett yttre tal som
successivt blir till ett inre kan visa på hur kunskap uppstår i sådana möten (tolk-
ningen är illustrerad med streckade ringar i figuren). Utifrån Vygotskij kan det
också hävdas att medvetandet efterhand som eleven lär sig vetenskapliga be-
grepp omformas till att bli allt mer logiskt och abstrakt. Tolkningen är dock
tveksam om tonvikten läggs vid kunskapsprocessens sociala sida. Ett alternativ
är att läraren i dialogen utmanar elevens tänkande genom att introducera kultu-
rella/vetenskapliga begrepp. Piagets schemateori synes ej höra hemma i pers-
pektivet då författaren betonar individens aktiva roll vid konstruktion av kun-
skap. I annat fall kunde ’assimilation’ och ’ackommodation’ ge en förklaring till
hur tankemönster kan uppstå och förändras. Deweys teori om dialogens roll i
kunskapsprocesser faller väl inom perspektivet, då denna resulterar i en för del-
tagaren förändrad och utvidgad erfarenhet. Däremot tycks inte Deweys teori om
refleksivt tänkande höra hemma i sammanhanget, då kunskapsprocessen där ges
ett allt för individuellt drag.

Valet av innehåll är på intet sätt givet då undervisning utifrån perspektivet
planeras och genomförs. Ehuru den vetenskapliga kunskapen är nedtonad kan
möjligtvis läroplanens ämnesövergripande mål ge vägledning då det ska be-
stämmas vad undervisningen ska handla om. Troligen är också elevernas intuiti-
va teorier om olika fenomen i den externa världen en naturlig utgångspunkt. Hur
undervisningen ska genomföras framgår av texten ovan. Det handlar bl.a. om att
underlätta kommunikation, diskussion och samarbete. I dialogen kan också lära-
ren föra in av kulturen givna benämningar. Varför man väljer att lösa frågorna på
detta sättet beror förstås på att man här utgår från det socialt konstruktivistiska
perspektivet.
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4. ETT REALT
KONSTRUKTIVISTISKT

PERSPEKTIV

Kapitel 4 syftar till att beskriva ett tredje perspektiv på undervisning och lärande,
där tankegångar från de två tidigare delvis förenas. Liksom i de två föregående
kapitlen tas utgångspunkt i Olsons och Bruners (1996) folkteorier. Därefter följer
resonemang om vilka paradigmatiska teorier som kan vara förenliga med folkte-
orierna, samt hur reflekterade pedagogiska teorier om medvetandet samt härtill
hörande teorier om undervisning kan se ut.

Då här relevanta teorier är mindre elaborerade, speciellt vad gäller pedagogik,
är detta kapitel mer prövande än de föregående. Texten bör därför i större ut-
sträckning uppfattas som ett antal olika förslag, snarare än en sammanhängande
teori. Detta är också ett skäl till att det realt konstruktivistiska perspektivet, till
skillnad från de föregående, inte kritiseras. Ett annat är att jag som pedagog har
svårt att bedöma vilka konsekvenser de paradigmatiska antaganden för med sig.
Däremot kommenteras paradigmet av filosofen Jan Hartman. Kommentaren åter-
finns i ett appendix.

I slutet av kapitlet illustreras det realt konstruktivistiska perspektivet utifrån
ett antal exempel på hur undervisning kan bedrivas. Ambitionen är m.a.o. inte
enbart att utmejsla ett teoretiskt förhållningssätt, utan också att utifrån konkreta
exempel visa på vad perspektivet får för konsekvenser för praktiken.

Liksom i förra kapitlet antas eleven inneha intuitiva teorier och trosföreställ-
ningar. I detta kapitel förutsätts dessutom, utifrån Olsons och Bruners folkpsy-
kologi, den otränade eleven sakna förmågan att genomtänkt testa sina förgivetta-
ganden.

I den folkpedagogik som hör samman med ovanstående folkpsykologi är pe-
dagogens roll att hjälpa eleven att enskilt och tillsammans med andra reflektera
över sina intuitiva teorier, så hon blir mer medveten om av vilka skäl hon tar nå-
got för givet. Ett sätt att närma sig problemet kan enligt författarna vara ett mer
vetenskapligt arbetssätt. Elevens intuitiva teorier betraktas då som antaganden,
eller hypoteser, vilka undersöks med hänsyn till de bevis eller skäl som talar för
dem. Arbetssättet resulterar idealt i att teorier för vilka eleven har goda skäl jäm-
förs med vetenskaplig kunskap. Undervisning som bedrivs på detta sätt benämns
fortsättningsvis realt konstruktivistisk.

Då det i detta kapitel hänvisas till Olsons och Bruners folkteorier avses ovan-
stående definitioner. Folkteorierna utgör, för att fullfölja analogin om ett
läggspel, tre delvis vända kort. Beteckningen ”folk” är dock här något missvi-
sande, då synsättet knappast är lika allmänt förekommande som de två föregåen-
de.

Om man tar fasta på att kunskap i realt konstruktivistisk undervisning bl.a. be-
står av hypoteser för vilka eleven har goda skäl ligger det nära till hands att be-
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trakta lärobokens innehåll, och i förlängningen vetenskaplig kunskap, som mer
prövad och därmed mer plausibel än annan kunskap. I kapitel 2 förutsättes den
externa världen vara ordnad, bl.a. i kategorier, i kapitel 3 antogs den vara i-sig
och oåtkomlig för direkt kunskap. Undersökningen i detta kapitel hade kunnat ta
sin början i antagandet att den externa världen är ordnad i något avseende och att
människan kan erhålla någon form av kunskap om denna. Därmed ges den ve-
tenskapliga kunskapen en högre dignitet jämfört med det tolkande paradigmet.
Språket kan här också ses som ett mer verksamt medel för att överföra mening,
då det i större utsträckning antas beskriva sakförhållanden i den externa världen.

I avsnitt 4.1 till 4.3 utvecklas vidare den teoretiska grunden för det här skisse-
rade tolkande realistiska paradigmet, vilket leder till att ytterligare kort kan vän-
das.

4.1 Teori om den externa världen och
medvetandet
I Olsons och Bruners (1996) folkpsykologi påstås individen inneha intuitiva teo-
rier. I avsnitt 3.1.2 redogjordes för några utgångspunkter som är förenliga med
detta antagande. Där konstaterades med hänvisning till Kant att människan inte
kan få kunskap om den externa världen, till skillnad från världen för oss som vi
själva konstruerar. Vidare antogs, utifrån en mer allmän tolkning av konstrukti-
vismen, individens sinnesintryck vara ordnade utifrån någon slags filter. Med-
vetandet förmodades dessutom innehålla ett mer aktivt jag som utifrån indivi-
dens tidigare kunskaper och erfarenheter konstruerar intuitiva teorier. I detta av-
snitt beskrivs teorier som ytterligare kan illustrera relationen mellan individens
medvetande och den externa världen i ett realt konstruktivistiskt perspektiv.

4.1.1 Grundläggande realism
Lakoff (1990) skisserar med hänvisning till Putnam ett alternativ till det objekti-
vistiska paradigmet. Även om det är logiskt omöjligt att beskriva den externa
världen på ett korrekt sätt, utesluter detta inte enligt Lakoff att kunskap kan er-
hållas ur ett internalistiskt perspektiv. Då människan som organism är en del av
den externa världen kan hon få kunskap om denna, fast från olika utgångspunk-
ter. Varje uttalande om den externa världen får emellertid sin mening utifrån en
viss teori eller beskrivning, då det är våra begreppsliga system som strukturerar
världen. Tingen kan m.a.o. uppfattas korrekt, fast ur många olika perspektiv. Jag
tolkar författaren som att ett antal forskare som arbetar inom ett perspektiv kan
enas om vad de ser, tolkar, talar om etc., medan forskare med andra teoretiska
utgångspunkter internt kan vara överens om andra tolkningar.

Lakoff karaktäriserar ett slags ”grundläggande realism” som innebär

1. En tro på att världen existerar oberoende av människan.
2. En koppling mellan begreppsliga scheman och den externa världen via

mänsklig erfarenhet; erfarenheten är inte endast intern, utan vid varje tillfälle
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inskränkt [eng. ”constrained”] av den externa värld vi är en oupplösning del
av.

3. Ett sanningsbegrepp som inte enbart baseras på intern koherens och ”rationell
acceptens” utan på koherens med vår ständiga erfarenhet av den externa värl-
den.

4. En utfästelse [eng. ”commitment”] till möjligheten att erhålla verklig mänsk-
lig kunskap om den externa världen. (a.a. s. 263, min översättning).

I den grundläggande realismen förstås mening utifrån ”förkroppsligande”. Med
detta avses att mening härstammar från och är bunden till människans gemen-
samma biologiska förmågor, samt hennes sociala och fysiska erfarenheter i för-
hållande till sin omgivning. De begrepp människan innehar är strukturerade in-
ternt och i relation till varandra, vilket gör att vi kan förstå varandra, kommuni-
cera och erhålla kunskap. Strukturerade begrepp bygger enligt Lakoff på ett slags
förbegreppsliga erfarenheter, vilket får till konsekvens att även de senare måste
vara strukturerade på något sätt. Författaren talar om två, och endast två, struktu-
rer i vår förbegreppsliga erfarenhet, nämligen ”basic-level structures” och
”kinesthetic image schematic structures”. De tidigare berördes under 2.7.2 och
avser kategorier som ’hund’, ’stol’, ’äta’, ’springa’ och vissa färger. Förekoms-
ten av ”basic-level structures” har sin grund i människans perception av gestal-
ter, hennes förmåga att röra sig samt förmågan att framställa mentala bilder.
Med ”kinesthetic image schematic structures” avses ganska enkla och i vårt var-
ande ständigt återkommande strukturer som behållare, kraft, balans, del, helhet,
centrum, periferi, upp och ner. Båda typerna av begrepp, grundade på ovanståen-
de förbegreppsliga strukturer, får direkt mening då de p.g.a. människans för-
kroppsligande är återkommande och direkt erfarna.

Abstrakta begrepp kan enligt författaren bl.a. bildas med utgångspunkt från
ovanstående strukturer med hjälp av s.k. metaforisk projektion. Detta får till kon-
sekvens att abstrakta begrepp ej är direkt meningsfulla.

Jag förstår Lakoff utifrån exemplet ”stol” enligt följande. Genom att vistas i
den externa världen möter människan en mängd föremål som i en viss kultur be-
nämns ”stolar”. Föremålen varseblivs på en förbegreppslig nivå som gestalter
och lagras som mentala bilder. P.g.a. av vår konstitution finns betydande likheter
mellan olika människors mentala bilder av stolar. Då begreppet ’stol’ härstam-
mar från denna förbegreppsliga nivå och då individen efterhand associerar ordet
”stol” till dessa föreställningar kan vi förhållandevis korrekt förstå varandra när
stolar omtalas. ’Stol’ kan också hanteras mer eller mindre korrekt utifrån olika
teoretiska utgångspunkter eftersom den externa värld vi är en oupplöslig del av
sätter gränser för vad som kan sägas om densamma. Teorin implicerar emellertid
inte någon slags direkt tillgång till den externa världen. Att fastslå stolens
”verkliga” egenskaper är således inte möjligt, då människan inte kan ställa sig
utanför sig själv.

4.1.2 En ”fenomenologisk realism”?
Uljens (1998a) hävdar att människans kroppslighet ger henne kontakt med den
fysiska och kulturella verkligheten och garanterar att upplevelserna inte enbart är
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en produkt av människans medvetande. Detta ska ej, poängterar författaren, för-
stås som att det finns en direkt tillgång till någon slags innebörd i dessa verklig-
heter. Teorins och verklighetens överensstämmelse ska i stället bedömas utifrån
en reflektion över förhållandet mellan subjektiva personliga teorier och veten-
skapliga teorier, mellan mina subjektiva teorier och mina upplevelser (troligen
mellan den externa världen och medvetandet, då människan via sin kroppslighet
enligt Uljens påstås ha kontakt med den externa världen) samt mellan veten-
skapliga teorier och mina personliga upplevelser (förmodligen mellan veten-
skaplig kunskap och den externa världen). Författaren fortsätter:

Det betyder att om en teori inte beskriver mina upplevelser på ett till-
fredsställande sätt, dvs. om det finns s.k. anomaliska upplevelser, tvingas
jag att vidareutveckla min subjektiva teori så den på ett acceptabelt sätt
kan användas som instrument för att hantera mina upplevelser. (a.a. s.
123)

Genom att upprätthålla distinktionen mellan en s.k. ”fenomenologisk upplevel-
se” och vetenskaplig teori hamnar man enligt författaren i en position som var-
ken är realistisk eller idealistisk. Ett skäl till detta är att yttervärldens och tingens
existens ej förnekas, ett annat att de innebörder som ges åt tingen är beroende av
människans begrepp och ett tredje att den externa världens beskaffenhet ej här-
leds från den kunskap vi har.

Jag menar att en fenomenologisk teori kan vara ett sätt att hantera förhållandet
mellan den externa världen och medvetandet, utan att hamna vare sig i realism
eller idealism. Att notera är att människans kroppslighet tycks utgöra en förbin-
delselänk emellan den externa världen och medvetandet hos både Lakoff och
Uljens.

En parallell kan dras till Husserls livsvärldsbegrepp, som enligt Harste och
Mortensen (1999) av tre skäl är centralt för en förståelse av hur gemensam social
kunskap kan uppstå. För det första är kunskap och erfarenhet en kroppsupplevel-
se som både är samtidig med erfarenheten och själva förutsättningen för samti-
digheten. För det andra är kunskap knuten till tecken och symboler i form av ett
gemensamt språk som på förhand är intersubjektivt givet. För det tredje är kun-
skap och symboler outtalade dolda förutsättningar för allt människan gör och vet.
Författarna beskriver denna ”livsvärld” som en underförstådd horisont från vil-
ken saker och ting i världen upplevs.

4.2 Teori om kunskap och vetenskap
Detta avsnitt inleds med en redogörelse för vad Lakoffs grundläggande realism
innebär för synen på ’kunskap’ och ’sanning’. Därefter berörs Poppers teori om
tre världar samt hans schema för problemlösning. Avslutningsvis följer några för
sammanhanget relevanta påpekanden kring vetenskap i allmänhet.

Utgångspunkten att den externa världen i något avseende är ordnad och att
människan kan skaffa sig kunskap om densamma får konsekvenser för synen på
vetenskaplig kunskap. Liksom i det tolkande paradigmet görs här utifrån Kant
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antagandet att den externa världen inte är direkt tillgänglig. Hermeneutiken och
tanken att människan är hänvisad till tolkningar av densamma ligger därmed till
grund även för detta paradigm.

Lakoff (1990) menar att vi i vårt sökande efter sanning inte kan uppnå denna i
betydelsen av något som korresponderar med våra teorier. Sanning bör i stället
uppfattas som ett allt igenom mänskligt begrepp. Sanningsbegreppet kan därmed
förstås på liknande sätt som kategorier i medvetandet. Författaren skiljer på cent-
rala sanningar, i form av direkt förstådda ”basic-level concepts” och
”kinesthetic image schematic concepts” samt icke centrala sanningar. Exempel
på centrala sanningar är:

There are three pens and a telephone on my desk. I am sitting in a green
chair. There is a table to my left… (a.a. s. 296, kursiveringarna och det
fetstilta är mina)

I citatet är ”basic-level concepts” ej kursiverade och ”kinesthetic image schema-
tic concepts” angivna i fet stil. Den direkta förståelsen av dessa begrepp kommer
sig av kopplingen till den förbegreppsliga kroppsliga erfarenheten. Denna av-
handling, liksom det mesta vi säger och hör, är ett exempel på i huvudsak icke
centrala sanningar, eftersom den innehåller begrepp som är abstrakta, metafor-
iska eller på andra sätt mer indirekta.

Grundläggande kunskap nås enligt Lakoff genom ”basic-level interactions”
med den externa världen, dvs. genom manipulerande, handlande och varsebliv-
ning. Författaren hävdar att mycket av vår teknologi är ett utvidgande av ”basic-
level experiences”. Att utifrån studier av celler i mikroskåp dra slutsatser är där-
för lika rimligt som att göra det utifrån hanterandet av direkt ”sebara” föremål.
Lakoff påstår t.o.m. att det finns säker mänsklig kunskap:

Our knowledge of the existence of cells seems secure, as secure as any
knowledge is likely to be. Nonetheless, it is human knowledge based on
human understanding, not on any neutral, or God’s-eye-view, under-
standing. (a.a. s. 299f.)

’Objektivitet’ innebär för Lakoff dels att se på en situation från så många olika
synsätt som möjligt, dels att skilja det direkt meningsfulla (grundat på ”basic-
level concepts” och ”image schematic concepts”) från det indirekt meningsfulla.

Lakoffs teori om vad som utifrån en grundläggande realism kännetecknar be-
grepp som ’kunskap’ och ’sanning’ ger ett uppslag till hur ett tolkande realistiskt
paradigm kan se ut. Den grundläggande realismen kännetecknas också av att
’sanning’ delvis baseras på en koherens med vår ständiga erfarenhet av den ex-
terna världen.26 Kanske kan en parallell dras till ”pragmatisk realism”, som enligt
Alvesson och Sköldberg (1994) bygger på idén om en strukturell överensstäm-
melse mellan verklighet och teori så att den senare anses representera den exter-
na världen i någon bemärkelse.

–––––––––
26 Jfr. 4.1.1.
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4.2.1 Teorin om tre världar
Poppers teori om tre världar tycks ha giltighet i ett tolkande realistiskt paradigm,
då den vetenskapliga kunskapen ges en högre dignitet jämfört med vad som var
fallet i ett tolkande paradigm. Popper (1974) skiljer på den första fysiska världen,
dvs. den där objekten finns, den andra mentala världen, dvs. vars och ens sub-
jektiva medvetande och den tredje ”objektiva” världen, som bl.a. innehåller ve-
tenskaplig kunskap.

          Värld I                 Värld II                     Värld III
          Fysisk                  Mental                    ”Objektiv”

Figur 19. Poppers tre världar.

Författaren tvivlar m.a.o. inte på existensen av en fysiskt materiell värld. Vad
beträffar värld II består denna enligt Popper av kunskap eller tänkande i subjek-
tiv mening. Det handlar om ett mentalt tillstånd hos ett medvetande och en dis-
position att handla. Här är det alltid någon som vet, till skillnad från värld III,
som existerar oberoende av någons anspråk på ”att veta”. I värld II närmar man
sig kunskapsproduktion beteendemässigt, psykologiskt eller sociologiskt. Berei-
ter och Scardamalia (1996) tolkar Popper som att den som lär sig en ny mjukvara
till datorn eller en ny experimentprocedur berikar sin värld II. Hon blir därmed
kunnigare. Värld I (WI)27 behandlas i avhandlingen fortsättningsvis synonymt
med ”den externa världen” och Värld II (WII) med ”medvetandet”.

Värld III (WIII) är enligt Popper ”objektiv” i meningen att den innehåller
kunskap som lösgjorts från den enskilde människan och existerar som objekt för
tanken, likväl som en stol i den fysiska världen kan göras till objekt för tanken.
Detta ska inte förstås som att denna kunskap är sann. Värld III kan innehålla
kunskap som är såväl sann som falsk, nyttig som onyttig. Här återfinns produk-
ten av det mänskliga tänkandet i form av teoretiska system, hypotetiska teorier,
problem, problemsituationer, kritiska argument, innehåll i vetenskaplig litteratur,
tidskrifter och bibliotek. Olson och Bruner (1996) förstår Popper som att värld
III innehåller kunskap som motstått prövning. Enligt Bereiter och Scardamalia
(1996) återfinns i värld III bl.a. alla gamla övergivna teorier som ingen längre
omfattar. Flogistonteorin tas som exempel, dvs. idén att det i alla brännbara
kroppar finns en speciellt substans som frigörs vid förbränning. Författarna me-
nar att flogistonteorin inte har någon hemvist i värld I eller i värld II, då ingen
levande person omfattar densamma. Däremot överlever den i värld III som en
historiskt intressant teori till vilken nutida forskare kan förhålla sig.

Popper hävdar att värld III är autonom från de andra världarna i meningen att
den genererar sina egna problem och motsägelser. Fuller (1988) ger som exem-
pel på det senare talsystemets uppkomst och hävdar att detta ursprungligen ut-
vecklats för att underlätta det dagliga livet. Snart visar det sig emellertid att sym-

–––––––––
27 Förkortningen W (för ”World”) används i stället för V för att undvika en sammanblandning med de

romerska räkneorden VI, VII och VIII.



90

bolerna har egna speciella egenskaper som matematiker efterhand har att upp-
täcka och försöka lösa.

Poppers teori om tre världar har kritiserats från många håll. Bereiter (1999)
hävdar att en del kritiker förstår Popper som att värld III representerar objektiva
sanningar i en positivistisk bemärkelse. Bereiter menar dock att det som skiljer
Poppers värld III från idén om sann kunskap är dess konstruktivistiska karaktär
och att det är just detta som är mest betydelsefullt i utbildningssammanhang. Vad
kan teorier, tolkningar etc. vara annat än mänskliga konstruktioner? Berieter tror
att en hel del missuppfattningar har att göra med Poppers uttryck ”objektiv” kun-
skap. Författaren menar att en bättre term kan vara ”begreppsliga artefakter”,
vilka utmärks av att vara konstruerade av mänskliga varelser för något ändamål.

Teorin om tre världar ger upphov till ett antal svårigheter. En rör omständig-
heten att forskaren som utvecklar vetenskaplig kunskap själv är ett subjekt och
befinner sig i värld II. En annan har att göra med gränsdragningen mellan olika
världar. Hur tas t.ex. steget från värld II till värld III och hur mycket ska något ha
prövats innan det kan betraktas som ”objektiv” kunskap? Då en diskussion av
dessa frågeställningar för iväg väl långt i förhållande till avhandlingens syfte
diskuteras de ej vidare.

4.2.2 Problemlösning
Popper har också utvecklat en metod för problemlösning som kan ha giltighet i
ett tolkande realistiskt paradigm. Vetenskaplig kunskap förstås då som kunskap
som motstått mer systematisk prövning. I skolsammanhang kan den motsvara
delar av de kunskaper eleven förhåller sig till i läroböcker, tidskrifter, databaser
etc., liksom den kunskap läraren tillgodogör sig vid sina disciplinära studier.

Popper (1974) hävdar att det finns ett generellt tillämpligt schema för pro-
blemlösning nämligen P1 �TT � EE � P2. P1 består av en ursprunglig problem-
situation, TT en första gissning, en tentativ, prövande teori, hypotes eller lösning,
EE de åtgärder som vidtas för att eliminera eventuella felaktigheter i gissningen
TT, t.ex. granskning av olika dokument. I de fall TT består av flera möjliga hy-
poteser granskas och värderas dessa kritiskt. P2 är den nya problemsituation som
uppstår efter att P1 lösts. P2 kan i sin tur undersökas med en ny gissning som se-
dan prövas o.s.v.

Popper menar att ett problem (här P2) i sin tur har en bakgrund (P1 �TT �
EE) och att det bara är möjligt att angripa nya problem utifrån en historisk för-
ståelse av den problemsituation som idén, hypotesen eller teorin (TT) avsåg lösa.
Vidare är varje teori förankrad i andra teorier, varför kunskap om dessa teorier
också är en del av problemsituationen. Poppers problemlösningsschema uppvisar
stora likheter med Deweys refleksiva tänkande,28 där en problemsituation ges
provisoriska lösningsförslag, varefter dessa ”hypoteser” undersöks så att en slut-
sats kan dras.

Att utforma en generell metod för problemlösning är förstås inte möjligt. Pop-
pers schema passar t.ex. sämre i teorigenererande undersökningar. Molander

–––––––––
28 Jfr. 3.6.3.
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(1996) är en av dem som ställer sig kritisk till schemat och hävdar att männi-
skans aktiviteter blir underordnande och att den levda aktiva kunskapen kommer
bort.

Popper menar att försök till falsifiering kan vara ett sätt att pröva hållbarheten
i hypoteser. Metoden går ut på att aktivt försöka visa att en hypotes är falsk. Ett
eventuellt misslyckande härvidlag innebär att hypotesen – eller teorin –
”korreborerats”. Detta innebär dock inte att hypotesen blivit mer sannolik. Ut-
gångspunkten får till följd att man ur varje teori måste kunna härleda konsekven-
ser om observerbara fakta, så att det i princip blir möjligt att kullkasta teorin.
Popper poängterar att observationer inte kan genomföras förutsättningslöst, utan
alltid sker utifrån ett visst perspektiv och vissa teoretiska antaganden (Molander,
1992).

Att vidare diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar utifrån kriti-
ken av Poppers falsifikationism är här inte möjligt. Kritiker som Kuhn och Feye-
rabend har gjort oss medvetna om att en mängd ”icke-vetenskapliga” faktorer
spelar roll vid vetenskapligt arbete (se t.ex. Newton-Smith, 1981). Samtidigt är
det svårt att bortse från påpekandet att varje teori, åtminstone i något avseende,
bör kunna prövas med avseende på hållbarhet.

4.2.3 Vetenskapen och det ”svaga tänkandet”
Johansson (1986) resonerar kring hur man kan förhålla sig i det fall man finner
att både objektivism och relativism är omöjliga ståndpunkter. Författaren menar
att ”sanningslikhet” är en bra term för att beskriva förhållandet mellan teorin och
den externa världen. Med detta avses inte ’sannolikhet’, utan föreställningen att
ett påstående i större eller mindre utsträckning kan överensstämma med det sak-
förhållanden som behandlas. Synsättet innebär att en forskare kan hävda tron på
att en teori är sannare än en annan, men ändå acceptera att andra teorier kan
komma att vara än mer sanningslika. Johansson kallar sin position ”teoretisk re-
alism”, dels för att markera mot skepticism, dels för att antyda att all kunskap är
kunskap utifrån teorier. Författaren poängterar att det kan vara svårt att i stunden
avgöra vilken eller vilka teorier som är mest sanningslika, bl.a. eftersom forskar-
na är påverkade av den kultur de lever i. Möjligtvis kan kunskapssociologin i
efterhand peka ut dylika ”privilegierade positioner”.

Eriksson (1999) uttolkar postmodernisten Vattimos ”svaga tänkande”. Vatti-
mo försöker visa att vetenskaplig rationalitet inte kan legitimeras på ett ”starkt
sätt” genom att tala om hur något universellt och ahistoriskt är. I stället kan man
hänvisa till utgången av en rad historiska, dvs. tekniska, sociala, intellektuella
etc. tilldragelser. Eriksson fortsätter

Utifrån detta kan vi förstå att det humanistiska/teoretiska tänkandets re-
lation till de positiva vetenskaperna och till de teknologiska framstegen
blir en annan än vad som traditionellt varit fallet. Snarare än att vara ett
enkelt tillbakavisande till förmån för ”livsvärlden” och andevetenskaper-
na (som om de vore ”sannare”), så är det hermeneutikens uppgift att bå-
de passivt lyssna till och aktivt tolka de förändringar som vetenskapen
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och tekniken medför för den förståelse av vår värld vi alltid befinner oss i.
(a.a. s.3)

Jag läser Eriksson som att en öppenhet för och dialog mellan vetenskapliga tolk-
ningar byggda på olika paradigm är väsentlig i det fall man önskar uppnå en mer
sann och fullödig förståelse av den externa världen.

4.3 Teori om språk och mening
I detta avsnitt ges två infallsvinklar på hur språket kan uppfattas utifrån ett tol-
kande realistiskt paradigm, följt av några konkretiseringar.

Dialogen är utifrån det synsätt som här diskuteras av stor vikt eftersom ele-
verna enligt Olsons och Bruners (1996) folkpedagogik bör tränas i att tillsam-
mans med andra reflektera över sina intuitiva teorier. Dialogen blir därmed, lik-
som i det tolkande paradigmet, ett sätt att pröva olika meningsgivanden. Likaså
betraktas språket även här som ett kreativt verktyg för att ge den externa världen
innebörder. Att uppfatta kommunikation utifrån den semiotiska skolan29 synes
också rimligt. En skillnad gentemot det tolkande paradigmet är dock att överens-
stämmelsen mellan det individen menar och det hon uttrycker i ord här är större.

Vissa begrepp, som ”basic-level concepts” och ”kinesthetic image schematic
concepts”, kan enligt Lakoff (1990) förstås direkt, medan förståelsen av ab-
strakta begrepp är mer indirekt.30 ”Basic-level concepts” är meningsfulla då de
fått sin karaktär utifrån en förbegreppslig kroppslig erfarenhet. Mer abstrakta be-
grepp är meningsfulla i den mån de baseras på direkt meningsfulla begrepp och
korrelerar med vår erfarenhet. Lundh, Montgomery och Waern (1992) redogör
för forskning som visar att uppfattningen om färger är densamma i olika kulturer,
oberoende av vilka språkliga beteckningar som används för färgerna inom re-
spektive kultur. Författarna tolkar detta som ett empiriskt stöd för tanken att vis-
sa ord får sin mening utifrån en grundläggande perceptuell kategorisering unge-
fär såsom Lakoff avser.

En andra infallsvinkel har att göra med Wittgensteins teorier om språkspel
och familjelikhet.31 Författarens verk ”Filosofiska undersökningar” kan ses som
ett argument mot de teser han ställde upp i ”Tractatus logico-philosophicus”. I
denna tolkning kan det hävdas att varje meningsgivande får sin innebörd utifrån
en viss kontext och att orden inte är begripliga utanför denna kontext. En annan
möjlig tolkning är att ”Filosofiska undersökningar” syftar till att göra oss med-
vetna om att språket i många fall fungerar på ett ofullständigt sätt för att vidare-
föra mening och att det inte kan anses avbilda något i den externa världen. von
Wright (1993) påstår att syftet med ”Tractatus logico-philosophicus” är att un-
dersöka språkets väsen, den meningsfulla satsens kännetecken samt betydelsere-

–––––––––
29 Jfr. 3.3.
30 Jfr. 4.2.
31 Jfr. 2.7.3.



93

lationens natur. ”Filosofiska undersökningar” har enligt von Wright som mål-
sättning att visa att dessa frågor ej kan ges något svar. Det finns m.a.o. inte

… ett genomgående drag eller en bestämd förening av olika drag, som
vore konstitutiva för det vi kallar språk eller sats eller symbol. (a.a. s.
209)

von Wright menar att Wittgensteins ’familjelikhet’ gör oss uppmärksamma på
att många för filosofin intressanta begrepp inte har någon tydlig gräns visavi and-
ra begrepp, men däremot uppvisar delvis genomgående särdrag. Andra och mer
väldefinierade begrepp har kanske inte ens varit filosofiskt intressanta och därför
är ’familjelikhet’ mindre relevant i dessa sammanhang.

Fredriksson (1994) förstår ”Filosofiska undersökningar” som ett påpekande
att man måste skilja på språket och den verklighet språket beskriver. Freuds
”upptäckt” av det undermedvetna kan ej liknas vid någon slags naturvetenskaplig
landvinning. Vad Freud uppfann var i stället ett nytt språk för att beskriva psy-
kiska företeelser som tidigare inte kunnat beskrivas. ”Filosofiska undersökning-
ar” handlar, enligt Fredriksson, om att klarlägga sådana misstag och svårigheter.
Jag tolkar Fredriksson som att Freuds teori är ett exempel på ett språkspel inom
vilket det är meningsfullt att tala om det undermedvetna.

Janik och Toulmin (1987) hävdar att Wittgenstein i ”Tractatus logico-
philosophicus” utrett förhållandet mellan världen och formaliserade vetenskapli-
ga teorier, men att han förbisett hur språket fungerar i andra sammanhang. Upp-
giften i ”Filosofiska undersökningar” blev att förstå meningsbegreppet i relation
till dess användning i människans dagliga umgänge med varandra och världen.

4.3.1 Begriplighet av olika slag
Förhållandet mellan språk och mening kan utifrån resonemangen under 4.2 till
4.3 förstås som att meningsgivande sker på olika nivåer. Överensstämmelsen
mellan det en individ menar, det hon i ord uttrycker och det en annan individ
uppfattar skiftar med avseende på vad man yttrar sig om. Det går att i detta
sammanhang urskilja åtminstone tre nivåer.

På den mest grundläggande nivån, där vi använder oss av ”basic-level con-
cepts” och ”kinesthetic image schematic concepts”, är meningen i de ord vi an-
vänder relativt likartad. Detta beror på kopplingen till en förbegreppslig kropps-
lig erfarenhet. Det innebär att individ A och B i figur 20 i stor utsträckning för-
står

                              Individ A              Individ B

”Stol”

Figur 20. Förhållandet mellan ordet ”stol” och  begreppet ’stol’ hos individerna A och
B. Streckat område avser visa på den stora överensstämmelsen mellan A och B:s begrepp
om stol.
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samma sak när de talar om ’stol’. Wittgensteins tankar i ”Tractatus logico-
philosophicus” om språket som en slags avbildning tycks mer tillämpliga på
denna nivå.

Vid användning av mer abstrakta begrepp antas skillnaderna vara större mel-
lan vad en individ menar och språkligt uttrycker, och vad den andre uppfattar
Detta får till följd att individ A och B i mindre utsträckning förstår varandra.
Förståelsen av abstrakta begrepp varierar dock beroende på om de baseras på di-
rekt meningsfulla begrepp. Wittgensteins resonemang i ”Filosofiska undersök-
ningar” är här mer relevanta. Begreppen kan ses som mer familjelika och får i
större utsträckning sin mening i olika språkspel.

                       Individ A             Individ B

”Skola”

Figur 21. Förhållandet mellan ordet ”skola” och begreppet ’skola’ hos individerna A
och B. Streckat område avser visa på en mindre överensstämmelse mellan A och B:s be-
grepp om skola jämfört med förhållandet mellan ordet ”stol” och begreppet ’stol’ i figur
20.

Vid samtal mellan forskare kring en viss företeelse kan skillnaderna mellan vad
som menas, sägs och förstås antas vara mindre inom ett paradigm, men större,
eller kanske rentav oöverstigliga, mellan paradigmen (jfr. figur 22). En parallell

                         Forskare A              Forskare B

       Omtalad
       företeelse

Figur 22. Förhållandet mellan en omtalad företeelse och den begreppsliga bestämningen
av denna hos forskare verksamma inom olika vetenskapliga paradigm. Streckade område
avser visa på den relativt stora överensstämmelsen i förståelse mellan forskare som ver-
kar i samma paradigm.

kan här dras till Kuhns (1970) begrepp ’inkommensurabilitet’. Förståelsen av ab-
strakta begrepp antas även här variera beroende på kopplingen till direkt me-
ningsfulla begrepp. Inom verksamheter med hög abstraktionsgrad torde förståel-

Objektivistiskt paradigm

Tolkande paradigm

Tolkande realistiskt paradigm
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sen av begrepp kunna karaktäriseras utifrån ’familjelikhet’.32 Wittgensteins
’språkspel’ illustrerar att samma fenomen kan avhandlas utifrån olika språkbruk.

4.4 Ett tolkande realistiskt paradigm
Synsättet som beskrivits under 4.1 till 4.3 kan sammanfattas enligt nedan.

1. Den externa världen existerar och ger upphov till sinnesintryck. Den externa
världen är ordnad i något avseende, men ändock i-sig och oåtkomlig i någon
slags direkt mening.

2. Det uppfattade fenomenet benämns konstruerat eftersom medvetandet om-
strukturerar sinnesintryck utifrån någon slags filter. Intuitiva teorier konstrue-
ras, i vart fall i ett första skede, individuellt.

3. Människans begreppsliga scheman och intuitiva teorier har, kanske p.g.a.
hennes kroppslighet, en viss överensstämmelse med den externa världen.

4. Sanning bedöms delvis utifrån koherens med individens erfarenhet av den
externa världen. Forskaren är hänvisad till tolkning av densamma, men kan
erhålla perspektivisk vetenskaplig kunskap.

5. Språket är ett kreativt verktyg i meningsskapande. Mening formas dels av in-
dividen, dels i dialog. Språket är ett verksamt medel för att utbyta mening om
det sagda har bäring i en genom kroppsligheten gemensamt upplevd extern
värld.

Synsättet benämns fortsättningsvis det ”tolkande realistiska paradigmet”. Den
första punkten utgör en reflekterad teori om den externa världen i det realt kon-
struktivistiska perspektiv som sammanfattas i avsnitt 4.7, den fjärde en reflekte-
rad teori om kunskap och vetenskap och den femte en dylik om språk.33 Utifrån
analogin om ett läggspel betraktas därmed dessa tre kort som vända. Den andra
och tredje punkten diskuteras ytterligare i följande två avsnitt.

Jan Hartman kommenterar det tolkande realistiska paradigmet i appendix.

4.5 Undervisning och lärande
I detta avsnitt tas utgångspunkt i Olsons och Bruners (1996) folkteorier. Avsik-
ten är att ge exempel på pedagogiska teorier om medvetandet och undervisning
som realt konstruktivistiskt inriktade lärare kan ta del av för att utveckla en mer
reflekterad teori. Detta innebär att de två återstående korten nu kan vändas i sin
helhet.

–––––––––
32 Ytterligare en konsekvens har att göra med i vilken utsträckning abstrakta vetenskapliga teorier ba-

seras på ”basic-level concepts” och ”kinesthetic image schematic concepts”. Om detta sker i liten
grad torde förståelsen av i teorin ingående begrepp vara mer beroende av en kontextualisering.
Därmed blir ’språkspel’ än mer relevant.

33 I figur 47 sammanfattas alla tre perspektiven.
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Inledningsvis återknyts till delar av resonemangen kring Piaget, Vygotskij och
Dewey i föregående kapitel. Därefter introduceras och resoneras kring Do-
naldsons utvecklingsteori, som ger en kompletterande bild till vad som följer ur
antagandet att individen konstruerar intuitiva teorier,

Piagets schema-teori34 är ett sätt att beskriva hur individen utvecklar be-
greppsliga strukturer i förhållande till den externa världen. Genom assimilation
och ackommodation lär sig människan att allt mer avancerat hantera densamma.
Schema-teorin kan tolkas som att individens begreppsliga strukturer allt mer
kommer att motsvara sakförhållanden i den externa världen. Tolkningen är för-
modligen främmande för konstruktivisten Piaget. I den tolkning som görs här
antas den inre kunskapsprocessen lika väl kunna resultera i förgivettaganden som
drar iväg åt ett orimligt35 håll. Assimilationen får då till resultat att sådana orim-
liga föreställningar bekräftas. Uppmärksamheten av nya egenskaper i den exter-
na världen är förmodligen också selektiv i meningen att ackommodation emel-
lanåt endast sker av information som stödjer tidigare missuppfattningar. Även
Lundh, Montgomery och Waern (1992) uppmärksammar utifrån Piagets ’assi-
milation’ problemet med s.k. selektivt informationshämtande. Författarna hävdar
att även forskare ibland ignorerar resultat som strider mot deras teorier, vilket
bl.a. leder mot falska generaliseringar.

Antagandet att människan konstruerar intuitiva teorier förefaller förenligt med
den tolkning av Piagets schema-teori som görs ovan. I enlighet med ett tolkande
realistiskt paradigm förutsätts dock de intuitiva teorierna, p.g.a. människans
kroppslighet, ha en viss överensstämmelse med den externa världen.

I kritiken av det tolkande paradigmet anförs att dialogens roll vid kun-
skapsproduktion riskerar att övervärderas. Att i en diskusson förhålla sig till and-
ras meningsgivanden innebär utifrån det perspektiv som här skisseras att möta
andras av kulturen färgade förgivettaganden. En sådan dialog antas lika väl kun-
na bekräfta fördomar som bidra till ökad kunskap.

4.5.1 Vygotskij
Utifrån beskrivningen av Vygotskij under 3.6.1 kan det hävdas att kulturen me-
dieras med hjälp av mentala verktyg, som exempelvis ord, och att elevens läran-
de består i ett övertagande av sådana kulturella bestämningar. Enligt Backtin36

uppstår mening då eleven reagerar på kamraternas och lärarens olika röster. I det
realt konstruktivistiska perspektiv som här utmejslas antas det inre meningsgi-
vandet ske i samspel med ett prövande av kulturella bestämningar.

I Säljös (2000) av Vygotskij inspirerade socio-kulturella perspektiv sätts språ-
kanvändning och kommunikation i centrum, som en länk mellan barnet och om-
givningen. Barnet övertar enligt Säljö språkliga beteckningar och innebörder,
vilket gör det möjligt att tänka med och genom sådana intellektuella redskap.

–––––––––
34 Jfr. 3.6.2.
35 Det är svårt att hitta ett adekvat uttryck här, då något ur individens synpunkt kan vara sant och rik-

tigt, medan det ur ett annat perspektiv kan vara oriktigt eller rent av helt galet.
36 Tolkad utifrån Dysthe under 3.6.1.



97

Kommunikationen föregår m.a.o. tänkandet. Språkinlärning handlar om att lära
sig tänka inom ramen för en kultur. Lindqvist (1999) tolkar Vygotskij som att
”ordet ” är en slags språkhandling. Det andra säger tolkas för att bli till inre tal
och tänkande. Lindqvist förstår här tolkning som en dialektik mellan produktion
och reproduktion.

Vygotskij tycks även hävda att den elev som lär sig vetenskapliga begrepp
efterhand omstrukturerar sina intuitiva spontana begrepp så att även dessa blir
mer abstrakta och generaliserade.37 Säljö (2000) förstår Vygotskij som att men-
tala funktioner först finns mellan och därefter inom individer. Lärande kan där-
med uppfattas som att vissa kunskaper eller färdigheter ersätts med andra, och att
eleven byter mentala redskap som utrotar de gamla.38 Teorin synes inte tillämplig
i ett realt konstruktivistiskt perspektiv då den motsäger idén om eleven som kon-
struerande. Varje erfarenhet, t.ex. i form av ett nytt begrepp torde i stället sättas i
relation till de intuitiva teorier eleven redan innehar. Vygotskijs teori förfaller
snarare förenlig med ett objektivistiskt paradigm, där den av läraren korrekt
strukturerade kunskapen efterhand återbildas hos eleven.39

Säljö (2000) diskuterar med hänvisning till Vygotskij, begreppet ’mediering’,
dvs. att verkligheten inte är direkt tillgänglig för människan utan förtolkad. Olika
fysiska och intellektuella/språkliga redskap medierar således den värld vi upple-
ver vid hanterandet av densamma. Det viktigaste medierande redskapet finns en-
ligt Säljö i språket. Författaren fortsätter:

Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är
framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella
och fysiska redskap. (a.a. s. 81)

Engeström, Hakkarinen och Hedegaard (1984) resonerar också kring ’medie-
ring’. Författarna konstaterar att man bör skilja på lärande och undervisning. Lä-
rande har inte i första hand att göra med vad som sker i ett klassrum, utan bör ses
som ett mål för undervisning. Faktiskt lärande handlar om att förvärva kunskaper
som medierar relationen mellan den samhälleliga praktiken och individen. Det
rör sig här både om praktisk användning av kunskaper och att härleda kunskap
från problem uppkomna i praktiken. Författarna framhåller att eleven bör ut-
veckla en teoretisk relation till sin omvärld. I en tillbakablick konstateras att
människans förmåga att utveckla verktyg gjort det möjligt att objektifiera kun-
skap i ett kollektivt minne. Verktygen har också möjliggjort att samhället och in-
dividen kunnat distansera sig från naturen och reflektera över sin verksamhet. ”It
thus opens unlimited possibilities for the development of the culture and the psy-
che.” (a.a. s. 139). Engeström, Hakkarinen och Hedegaard konstaterar att såväl
startpunkten som målet för undervisning är den samhälleliga praktiken, som i sig
själv i allt större utsträckning medierats av människan genom arbetsdelning. För-
fattarna hävdar också att människans objektifierade kunskap, dvs. hennes verk-

–––––––––
37 Jfr. 3.6.1.
38 Säljö ställer sig kritisk till denna del av Vygotskijs tänkande.
39 Jfr. 2.6.
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tyg, blivit allt mer symboliska i form av teoretiska modeller, böcker, datapro-
gram etc.

Jag menar att Vygotskiljs teorier ger en delförklaring till hur kulturellt be-
stämda språkliga beteckningar i ett realt konstruktivistiskt perspektiv kan påver-
ka individen. Då det individuella medvetandet i perspektivet ges en relativt auto-
nom roll tolkas inte Vygotskij som att individen övertar någon annans språkliga
meningsgivanden. I stället antas orden innehålla betydelser som stimulerar indi-
viden till att förändra sina tidigare konstruktioner. Genom att tänka med andra
tillförs modifierade perspektiv och tänkesätt. Det yttre antas m.a.o. inte föregå
det inre utan påverkan förutsätts ske i ett samspel. Lindqvist (1999) resonemang
ovan om en dialektik mellan reproduktion och produktion kan ses som stöd för
detta resonemang. Säljös (2000) formulering att människans föreställningsvärld
är medierad, i betydelsen färgad av en specifik kulturs intellektuella och fysiska
redskap, förefaller också rimlig i sammanhanget. Engeström, Hakkarinen och
Hedegaard tycks förstå ’mediering’ som något individen använder sig av vid
tolkning av den externa världen. Den vetenskapliga kunskapen har efterhand
uppstått då verktygen blivit allt mer symboliska. Författarnas ”objektifierade
kunskap” medierar således i min tolkning människans förståelse av sin omvärld
och innehåller kunskap att hantera densamma. Att lärandet sker i samband med
någon slags handlande tycks centralt både hos Säljö och Engeström, Hakkarinen
och Hedegaard.

4.5.2 Piaget och Vygotskij
Min ambition är att så småningom formulera ett realt konstruktivistiskt perspek-
tiv i vilket bl.a. tankegångar hos Piaget och Vygotskij förenas. Flera forskare re-
sonerar i liknande termer. T.ex. hävdar Marton och Booth (2000) att företrädare
för individuell konstruktivism betonar den lärandes aktiva roll för att åstadkom-
ma kunskap, medan representanter för social konstruktivism sätter kulturella se-
der, språk och andra människor i fokus vid förvärvandet av kunskaper. Författar-
na uppfattar skolorna som spegelbilder av varandra. Svaret på frågan ”Hur er-
håller vi kunskap om världen?” måste därmed överskrida den dualism mellan
värld och människa som blivit följden av betoningen på vad som omger männi-
skan respektive vad som finns inom henne.

Även Säljö (2000) resonerar emellanåt i liknande termer. Han hävdar att tän-
kande ur ett socio-kulturellt perspektiv ”också kan vara en kollektiv process, nå-
got som äger rum mellan människor såväl som inom dem” (a.a. s. 108). Säljö an-
för också att de processer som Piaget benämner som assimilation och ackommo-
dation har likheter med hans eget perspektiv, även om Säljö reserverar sig på fle-
ra punkter.40

Jaworski (1998) förstår Piagets teori som att den sociala miljön påverkar
människans utveckling lika mycket som den fysiska. Jaworski tolkar också Piaget
som att interaktionen mellan den sociala omgivningen och individens medvetan-
de i sak inte skiljer sig från hennes interaktion med den fysiska världen. Jag för-

–––––––––
40 Jfr. a.a. s. 66ff.
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står Jaworski som att assimilation och ackommodation av ett objekt i den externa
världen, likaväl som av andra människors handlingar går till på ett liknande sätt.

Jaworski ställer upp tre konstruktivistiska grundsatser av betydelse för under-
visning och lärande. För det första antas individer konstruera egen kunskap uti-
från interaktion med den fysiska världen och andra människor. För det andra po-
neras kunskap uppkomma genom mänsklig konstruktion och förändras då män-
niskan interagerar med den fysiska världen. För det tredje påstås mänsklig inter-
aktion, med dess beroende av kulturella och sociala förhållanden, vara grundläg-
gande för konstruktion av kunskap. Författaren fortsätter:

Inom klassrummets miljö kan vi konstatera att det både finns individuella
och sociala element. Var och en av eleverna konstruerar till exempel sin
egen individuella matematiska förståelse utifrån sina erfarenheter. Ge-
nom interaktioner med lärare och kamrater utvidgas och utmanas denna
kunskap. (a.a. s. 109)

Möjligtvis är den tredje grundsatsen tveksam ur ett realt konstruktivistiskt per-
spektiv då interaktion påstås vara ”grundläggande” vid konstruktion av kunskap.

4.5.3 Förnuft och känsla – en utvecklingsteori
Individens intuitiva teorier tycks, som tidigare nämnts, ibland innehålla orimliga
trosföreställningar. Donaldson erbjuder en utvecklingsteori som förklarar feno-
menet utifrån människans tendens att mer oreflekterat blanda samman tanke och
känsla. Då hennes teori är relativt okänd i Sverige, samt dessutom utgör ett alter-
nativ till Piaget, görs en mer omfattande beskrivning av densamma.

Donaldson (1996) kritiserar Piagets stadieteori och hävdar bl.a. att han ignore-
rar känslans påverkan på tänkandet. Donaldson är också kritisk till Piagets idé
om att stadierna ersätter varandra och att alla medvetanden påstås genomgå
samma utvecklingsfaser. Ytterligare kritik handlar om att medvetandet i det ope-
rationella stadiet enbart är ett instrument för logiskt-matematiska operationer vil-
ka resulterar i att strikt definierade strukturer uppkommer.

Donaldson (1992) utgår i sin teori från att människan strävar efter att förstå
och ge världen mening och att hon konstruerar uppfattningar om densamma.
Författaren menar att varje meningsgivande väcker känslor som ofta inte kan
skiljas från tänkandet om världen. Känslan är emellertid också en oundgänglig
förutsättning för tänkandet, då tanken väcks av något som berör.

Medvetandet är i varje ögonblick riktat mot något som angår (jfr. figur 23),
det som perceptionen, tanken etc. är om (eng. ”locus of concern”). I Donaldsons
utvecklingsteori står upplevelsen av tid och rum i centrum. Arenan för upplevel-
ser utvidgas efterhand, nya ankomster (eng ”advents”) följer på varandra och ger
nya möjligheter att uppfatta tid och rum. En ankomst är inledningen till ett nytt
modus. Översta raden i figuren visar på hur ”locus of concern” efterhand utvid-
gas så att rums- och tidsbegreppen blir allt vidare.
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Här
Nu

Där
Då

Någonstans
Någon tid

Bortom tid
och rum

Perception,
handling, tän-
kande och
känsla

”Point mode”

Tänkande och
känsla

”Line mode” ”Core
construct-
mode”

Tänkande
(och känsla)

”Intellectual
construct-
mode”

”Intellectual
transcendent-
mode”

Figur 23. Olika modi i relation till ”locus of concern” och till de mentala komponenterna
perception, handling, tänkande och känsla. Figuren är återgiven efter Donaldson, 1992,
s. 269.

Till vänster i figur 23 redovisas de mentala komponenterna perception, hand-
ling, tänkande och känsla. Med ’handling’ förstås mer aktiv och riktad sådan, till
skillnad från t.ex. reflexer. ’Känsla’ avser det som väcks i relation till det som
angår; att bli rörd, engagerad etc. ’Tänkande’ definieras som om att veta, förstå,
lösa problem o.d.

I ”point mode” är medvetandet riktat mot ”här och nu”. Det två till tre måna-
der gamla barnet börjar diskriminera bland närvarande föremål, av vilka andra
människor spelar en framträdande roll, men kan ännu ej skilja på perception,
handling, känsla och tänkande. Vid åtta till tio månader utvecklas barnets minne
snabbt, vilket är en förutsättning för att kunna erinra sig det förflutna och speku-
lera i vad som ska hända. Barnet är i detta ”line-mode” inte längre bundit till det
närvarande rummet, utan kan också erinra sig andra platser. Perception och
handling kan därför skiljas från känsla och tänkande. En del barn utvidgar redan
vid arton månader arenan och kan rikta medvetandet mot varje upplevd eller
tänkt plats och tid. Barnet går från det specifika och blir mer generell. Som ter-
men ”core construct-mode” antyder menar Donaldson att barnet nu kan konstru-
era kontexter för att tolka världen. Ett exempel är ”låtsas-leken”. Barnet kan då i
tanken pröva bland motstridiga möjligheter, vilket är en nödvändig förutsättning
för att kunna dra mer rationella slutsatser. Tanke och känsla är emellertid ännu
sammanlänkade, vilket får till konsekvens att de konstruerade teorierna är ladda-
de med just känsla. Politiska och religiösa dispyter bland vuxna påstås ofta ha
denna karaktär.

Den utveckling som sker när väl ett modus etablerats kallas lärande inom ett
modus. Exempelvis blir ”point-mode” mer avancerat när barnet lärt sig ett språk.
Den som studerar ett konstverk befinner sig i ”point-mode”, liksom vetenskaps-
mannen som följer utgången av ett experiment. Med ökad kontroll över reperto-
aren blir barnet allt bättre på att välja inom vilket modus hon ska agera.

  M
entala kom

ponenter

”Locus of concern”
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De tre beskrivna s.k. ”core-modes” är vid fyra-fem års ålder utvecklade hos
alla normalt fungerande individer i alla kulturer, utifrån en ordinär interaktion
med den fysiska och sociala världen. För att komma vidare krävs enligt författa-
ren bl.a. att individen tar kontroll över sitt tänkande, så att hon inte manipuleras
av sitt medvetande.

I ”intellectual construct-mode” kan individen skilja på känsla och tänkande.
Liksom i ”core construct-mode” kan hon med hjälp av abstraktion bygga kon-
textuella scenarier, som bistår tänkandet. Detta är inte minst viktigt för att förstå
språket och ords betydelser, där individen nu kan föreställa sig tänkta kontexter
där något kan ha yttrats.

I ”intellectual transcendent-mode” tas steget över till en tankevärld bortom tid
och rum. Tänkandet behöver nu inte längre stöd i en tänkt eller upplevd kontext.
Som mönsterexempel anges matematiskt och logiskt tänkande; intresset riktas
mot relationer, inkompatibilitet, kompatibilitet, symmetri, asymmetri, likhet,
olikhet etc. Donaldson drar här en parallell till Piagets operationella stadium och
sammanfattar ”intellectual transcendent-mode” som att

... having a way of reducing the prominence of things and increasing the
prominence of relationships; having a firm sense of relevance, which
means demarcating and holding to ’this problem and no other’; develop-
ing an understanding of the value of proceeding systematically, together
with some skill in doing so; and having available for use, with under-
standing of its function, a written notation well fitted to the particular
pattern of relations that is to be exploded. (a.a. s. 138)

Få om ens någon klarar enligt författaren detta utan hjälp, varför utbildning spe-
lar en väsentlig roll.

Den som ska ta steget till mer avancerade modi behöver ha sin materiella och
sociala trygghet tillgodosedd. Dessutom krävs enligt författaren att individen har
en någorlunda stark självbild. Den som känner oro och osäkerhet beträffande
vem hon är har svårt att lägga detta åt sidan och kan i kunskapsakter ha svårt att
skilja på känsla och tänkande.

Donaldson (1992) kommenterar även teorins konsekvenser för undervisning
och lärande. Hon vänder sig bl.a. mot idén om en spontan och informell inlär-
ning där läraren förhåller sig passiv, eftersom elevens förmåga att styra sig själv
och validera sina omdömen då övervärderas. Sådana lärare

...who really know better are afraid they will seem unenlightened if they
propose that children should be systematically taught anything at all. This
is death to the intellect. (a.a. s. 253)

Även traditionsenlig undervisning har enligt Donaldson allvarliga brister då ele-
vens förmåga till påhittighet, fantasi och initiativ undervärderas. Eftersom tän-
kandet inte heller utmanas blir eleverna uttråkade. Båda tillvägagångssätten låser
eleven vid ”core-modes”. Eleven är oftast begränsad och kan ej förstå de lång-
siktiga målen. Det är läraren som kan se konsekvenser på lång sikt, bedöma var
eleven för närvarande befinner sig, vilka steg hon kan förväntas ta, förhålla sig
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till legitima intressen visavi kulturen etc. Eleverna bör tränas i att öka sin kon-
troll över repertoaren så de beroende på omständigheter kan växla mellan olika
modi. Väsentligast är dock att repertoaren utökas med ”intellectual-modes”, vil-
ket enligt Donaldson kräver disciplin, hängivenhet och kvalificerad hjälp från
starten.

Jag menar att Donaldsons teori är ett rimligt sätt att förklara utveckling av
tänkandet. Eleven antas enligt författaren redan vid skolstarten ha förmåga att
utveckla ”intellectual-modes”, men inte ens den vuxne kan förutsättas ha ut-
vecklat detta modus. Eleven kan endast i begränsad omfattning växla mellan tre
”core-modes” och har svårt att skilja på tänkande och känsla. Hon ses som en
konstruktör av system av uppfattningar om den externa världen, andra männi-
skor, sitt eget jag etc., men behöver för att erövra nya modi systematisk träning.

Donaldson visar på att människan inte utan vidare kan betraktas som en allt
igenom rationellt tänkande och handlande varelse. Detta har även konsekvenser
för hur intuitiva teorier kan uppfattas. Utifrån definitionen i kapitel 1 avses här-
med delvis artikulerade oreflekterade uppfattningar som bekräftats empiriskt.41

Donaldson uppmärksammar att olika känslor kan vara kopplade till de intuitiva
teorierna, känslor som ibland försvårar ett mer rationellt tänkande. Man kan säga
att tänkandet infiltreras av känslan och att sikten fördunklas.

I skolsammanhang betyder det att eleven förmodligen innehar en mängd em-
piriskt bekräftade föreställningar till vilka olika känslor i större eller mindre ut-
sträckning är knutna. I det fall undervisningen handlar om frågeställningar som
djupt engagerar eleverna, t.ex. frågor om invandring, flyktingpolitik etc, torde en
rationell argumentering från lärarens sida vara meningslös, om inte elevens
känslomässiga bindningar till arbetsområdet beaktas. Troligen behåller eleven
också känslomässiga och kanske fördomsfulla övertygelser parallellt med sko-
lans mer korrekta.42 Elever med en svag självbild torde dessutom vara mindre
mottagliga för en rationell argumentering, då de enligt Donaldson i kunskapsak-
ter har extra svårt att skilja på tanke och känsla.

Ett sätt att komma vidare i tänkandet och lära sig hantera olika känslor kan va-
ra att successivt förvärva olika verktyg. I följande avsnitt skisseras hur detta kan
gå till.

4.6 Intuitiva teorier visavi vetenskaplig
kunskap
Ett centralt pedagogiskt problem är hur läraren ska förhålla sig till elevens intui-
tiva teorier visavi vetenskaplig kunskap, i syfte att öka elevens förståelse av den
externa världen. I ett traditionsenligt perspektiv antogs läraren överföra veten-
skaplig kunskap till en relativt passiv elev. Utifrån ett socialt konstruktivistiskt
perspektiv ponerades elevernas intuitiva teorier bli till kunskap utifrån en dialog.
Med utgångspunkt från de antaganden som gjordes i det tolkande realistiska pa-
–––––––––
41 Jfr. 1.6.
42 ”Korrekthet” t.ex. bedömd i förhållande till läroplanens övergripande texter.



103

radigmet konstruerar individen intuitiva teorier. Teorierna är mer eller mindre
intuitiva, beroende på om de innehåller direkt eller indirekt meningsfulla be-
grepp.43 Språket är ett kreativt verktyg i meningsskapande, men dialogen mellan
människor kan lika väl ömsesidigt bekräfta felaktiga föreställningar. Parallellt
med denna intuitiva värld finns andra systematiskt prövade förklaringar till olika
fenomen i form av vetenskaplig kunskap. Utifrån Donaldson kan det dessutom
hävdas att tanke och känsla ofta är sammanblandade i de intuitiva teorierna.

Olson och Bruner (1996) påstår att någon slags jämförelse bör komma till
stånd mellan individens subjektiva trosföreställningar och s.k. värld III-kunskap
såsom Popper definierar den. Den sociala konstruktivismen behöver m.a.o.
kompletteras så det blir möjligt att skilja på personlig kunskap och sådant som
anses vara sant i en kultur, dvs. vetenskaplig kunskap. Olson och Bruner poäng-
terar, åter med hänvisning till Popper, att kunskap här inte förstås som av Gud
givna sanningar utan som något som ständigt kan revideras. Synsättet innebär
enligt författarna

... that there is something special about ”talking” to authors, dead but
alive through their ancient texts. So long as the objective of the encounter
is not worship but discourse, interpretation, or ”going meta” on what’s
involved, the efforts are justified. (a.a. s. 23)

I följande avsnitt avhandlas vilken roll vetenskaplig kunskap kan ha i förhållande
till mer intuitiv i ett realt konstruktivistiskt perspektiv. Inledningsvis redogörs för
några svårigheter med att som lärare förhålla sig till dessa typer av kunskap.
Därefter ges exempel på författare som argumenterar för någon slags möte mel-
lan intuitiva och vetenskapliga teorier. Avslutningsvis visas på hur sådana möten
kan komma till stånd.

4.6.1 Undervisning med förhinder
I ett realt konstruktivistiskt perspektiv, grundat i ett tolkande realistiskt para-
digm, uppfattas elevens möjligheter att på egen hand skaffa sig kunskaper som
begränsade. Marton och Booth (2000) hävdar i samma anda att den av männi-
skan skapade världen innehåller så många inbyggda antaganden, t.ex. inom ve-
tenskapen ”att det i grunden är omöjligt för den lärande att ta reda på saker om
dem på egen hand.” (a.a. s. 256). Även Gardner (Lindström 1998) påstår att det
är orealistiskt att tro att unga människor på egen hand kan tillägna sig olika sätt
att tolka och förstå centrala kunskaper inom ett visst ämne. I stället måste eleven
få aktiv vägledning av andra som grundligt satt sig in i hur man tänker inom äm-
net.

Bereiter och Scardamalia (1996) ger exempel på ett antal klassrumsaktiviteter
som kan kallas konstruktivistiska, men där man misslyckas med att förhålla sig
till vetenskaplig kunskap. Författarna argumenterar med hjälp av Poppers teori
om tre världar som introducerades under 4.2.1.

–––––––––
43 Jfr. 4.1.1.
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• Läraren har som målsättning att guida eleven så att hon konstruerar ett värld
III-objekt i form av en speciell matematisk eller vetenskaplig princip. I det
fall processen, snarare än den kunskap som kommer ur densamma, sätts i fo-
kus uppmärksammas endast fysiska objekt (W I) och mentala processer (W
II). Därmed skapas ingen relation till etablerad värld III-kunskap

• Eleverna får i uppgift att tillsammans lösa en problematisk uppgift, t.ex. pla-
nera en rymdfärd. I arbetet kommer man i kontakt med kunskapsområden
som har att göra med solsystemets uppbyggnad, människans biologi, fysik,
matematik etc. Omständigheten att eleverna använder sig av en mängd värld
III-objekt i form av vetenskapliga teorier gör inte planen till ett värld III-
objekt, med ett värde i sig. Därmed tenderar resultatet med övningen att bli
den inlärning som råkar bli fallet.

• Eleverna samlar utifrån egen nyfikenhet, och kanske stimulerade av lärarens
utmanande frågor, information genom att observera, läsa, undersöka empi-
riskt etc. Aktiviteten kan kallas kunskapsbyggande om den resulterar i värld-
III objekt, men fokus ligger vanligtvis på värld I, på djuren, elektroniken e.d.,
samt på en avslutande rapport. I det fall värld III-objekt i form av förklaringar
och hypoteser formuleras, utvärderas och förbättras de sällan. I stället står
vanligen läraren för utvärderingen, varefter aktiviteten avslutas. Att få ele-
verna att testa hypoteser och väga olika bevis mot varandra strandar dess-
utom vanligtvis på att de saknar adekvata vetenskapliga begrepp, kunskap i
hur bevisföring går till och insikter i vetenskaplig metod.

För att undvika liknande misstag bör man, menar författarna, tränga djupare in i
vad en konstruktivistisk utgångspunkt egentligen innebär. Dels bör eleven inte i
första hand bli varse om vad värld I kan avslöja, utan sträva efter att upptäcka ett
värld III-objekt i form av en princip, teori e.d., så att det som observeras kan ges
mening. Dels är det ur den lärandes synpunkt ingen skillnad mellan att förstå en
redan etablerad teori eller skapa en ny. Med hänvisning till Popper hävdar Bere-
iter och Scardamalia att en teori endast kan förstås om den uppfinnes på nytt med
hjälp av fantasin. Författarna fortsätter:

Thus the learning side and the knowledge-building side of formal educa-
tion merge in cases where the World 3 object that is being produced in
the classroom is an interpretation, critique, or derivation of one or more
culturally recognised World 3 object. A powerful way of ”getting to
know” a World 3 object (…) is to create another World 3 object based
upon it. (a.a. s. 504)

Säljö (2000) resonerar, med referens till Vygotskij, kring skillnaden mellan
vardagliga och vetenskapliga begrepp. De tidigare är sprungna ur personlig erfa-
renhet och individens handlingar visavi omvärlden, samt används i olika sam-
manhang utan att vara definierade. Vetenskapliga begrepp däremot introduceras
först, exempelvis av läraren, varefter eleven försöker förstå och använda dem.
Säljö menar att begreppen hör hemma i olika ”verksamhetssystem”, dvs. kraft-
fulla och varaktiga sociala system där människor samverkar under komplicerade
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former. I Säljö och Bergqvist (1997) ges exempel på svårigheter som uppstår då
vardagliga begrepp konfronteras med vetenskapliga. Författarna redogör bl.a. för
ett experiment med en optisk bänk. Då eleven saknar begrepp för att förstå hur
ljus bör bete sig i olika situationer kan hon inte avgöra om utgången av experi-
mentet bör räknas som normalt eller inte. Säljö och Bergqvist menar att elevens
och lärarens perspektiv är beroende av vilka sociokulturella resurser de innehar.
Ur en vardaglig kontext uppfattas en typ av fenomen, ur en skolkontext en an-
nan.

Säljö (1995) hävdar att eleven i skolan möter färdigtuggade dekontextualise-
rade språkliga påståenden om naturens beskaffenhet som bara är begripliga för
den som ingår i en viss diskursiv gemenskap. Författaren uppmanar ämnespeda-
gogerna att sluta hetsjakten på ”vardagstänkande”, som knappast kan ersättas av
ett vetenskapligt. ”Vad människan i det moderna samhället måste lära sig är att
olika kommunikativa genrer … skall användas i olika situationer” (a.a. s. 21).
Säljö och Bergqvist (1997) pekar också på de svårigheter läraren har att kunna
inta elevens perspektiv, då läraren socialiserats in i en tradition att uppfatta fe-
nomen på ett visst sätt. Tasker och Freyberg (1985)44 redogör för liknande stöte-
stenar då lärare och elever skapar sig olika bilder av vad som försiggår i klass-
rummet.

4.6.2 Två parallella världar?
I Olsons och Bruners (1996) folkpedagogik är målsättningen att läraren ska hjäl-
pa eleven att själv och tillsammans med andra reflektera över hållbarheten i sina
antaganden, samt ställa dem mot vetenskaplig kunskap. I detta avsnitt ges exem-
pel på andra författare som argumenterar i liknande banor. T.ex. menar Watson
(1996) att eleven bör få till stånd någon slags jämförelse mellan sina intuitiva te-
orier och vetenskapliga. Receptet består bl.a. i att medvetet fokusera delar av de
intuitiva teorierna och utveckla förmågan att känna igen förgivettaganden som
just förgivettaganden. Keil och Silberstein (1996) hävdar att elevens intuitiva te-
orier inte får behandlas som missuppfattningar, utan som reflektion över en erfa-
renhet. Lärarens uppgift är att placera intuitionerna i en lämplig kontext och trä-
na eleverna i att hitta argument som verkar rimliga med hänsyn till vad de tycker
sig veta. Vidare bör eleven lära sig ta ställning till vad intuitiva teorier kan och
inte kan förklara.

Vi kan lära barnen att tänka på sina underliggande antaganden, testa de
implikationer som följer, värdera påståenden om sanning, och slutligen,
utveckla gränserna för kunskap inom de områden som mest fångar ele-
verna. (a.a. s. 641, min översättning)

Författarna anser också att intuitiva teorier inte kan ersättas av vetenskapliga. I
stället revideras intuitiva teorier successivt då olika inkonsistenser visar sig. Be-
reiter och Scardamalia (1996) menar att en ideal klassrumsdiskurs handlar om

–––––––––
44 Jfr. 3.6.
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värld III-objekt, som teorier, idéer och tolkningar och att ge dessa referens till
värld I genom observationer, experiment etc. Syftet med undervisningen är att få
till stånd en förändring i elevernas medvetandet, dvs. i värld II.

Lindqvist (1999) påstår, med referens till Davydov, att man bör skilja på teo-
retiska och empiriska begrepp. Undervisning bör utgå från teoretiska begrepp så
att eleverna lär sig handskas med olika teoretiska modeller och principerna för
dessa. I traditionell empirisk undervisning betonas exempelvis förmågan att kun-
na skilja på olika cirklar, i stället för att koncentrera sig på vad en cirkel principi-
ellt är. Uljens (1998a) menar att ett upprätthållande av distinktionen mellan en
fenomenologisk upplevelse och vetenskaplig teori ger förutsättningar för en pe-
dagogiskt meningsfull dialog.45 Läraren bör bistå eleven i att värdera i vilken
mån hennes subjektiva teorier är tillämpliga för att meningsfullt hantera olika
upplevelser och i vilken mån vetenskapliga teorier kan bidra till ökad menings-
fullhet. Gardner (Lindström, 1998) hävdar att läraren bör välja fördjupningsom-
råden som intresserar eleverna och är centrala inom en kunskapsdisciplin, så att
väsentliga frågeställningar och fenomen belyses. Gardner ger som exempel på
det senare teoretiska perspektiv, begreppsramar, metoder för att insamla data och
pröva hypoteser, ändamålsenliga representationsformer, terminologier, symbol-
system och modeller. Säljö (1995) påstår att man genom att göra sig förtrogen
med en vetenskaplig begreppsvärld ibland kan se fascinerande saker, men beto-
nar samtidigt behovet av att utveckla arbetsformer som visar på vetenskap som
praktik och verksamhet.

4.6.3 Verktyg
Utifrån resonemangen i de två föregående avsnitten tycks tre komponenter vara
särskilt betydelsefulla när läraren i undervisning har att förhålla sig till elevens
intuitiva teorier och vetenskaplig kunskap. Två av dessa kan benämnas ”verktyg”
eller ”redskap”, en tredje förefaller utgöra en nödvändig utgångspunkt för arbe-
tet.

Vetenskapliga verktyg kan vara av två slag. För det första teoretiska, i form
centrala begrepp, teorier, modeller e.d. (se figur 24). För det andra metodiska,
dvs. systematiska sätt att insamla och tolka information, dra slutsatser etc. Med
hänvisning till Säljö (1995) och (2000) ovan synes det väsentligt att dessa nya
verktyg läggs till dem eleven redan innehar.

Vetenskaplig teori          Vetenskaplig metod

       Handling

Figur 24. Verktyg för att utvidga elevens intuitiva värld, i relation till handling.

–––––––––
45 Jfr. 4.1.2.
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Vad beträffar vetenskaplig metod kan Deweys refleksiva tänkande46 vara ett
exempel på hur eleven tränas att mer systematiskt samla in och värdera data.
Författaren hävdar att eleven genom förnuftsmässiga resonemang utvecklar imp-
likationer, bedriver arbetet logiskt etc. Dewey ägnar dock liten uppmärksamhet
åt att beskriva hur, och med vilka verktyg, eleven kan tränas i att uppnå dessa
förmågor. Detta kan tolkas som att författaren förutsätter att eleven innehar, al-
ternativt successivt utvecklar, ett logiskt rationellt tänkande liknande Piagets
fjärde stadium.47 Poppers schema för problemlösning48 tycks vara mer använd-
bart i detta sammanhang då EE, dvs. de åtgärder som vidtas för att eliminera fel-
aktiga hypoteser, består i sedvanlig vetenskaplig metod. En fördel med schemat
är att kunskapens relativa natur tydliggörs, då varje problem utmynnar i en ny
problemlösningssituation.

En väsentlig utgångspunkt för arbetssättet är att aspekter av den av eleven
upplevda, och i handling erfarna, externa världen blir föremål för en granskning.
Att med hjälp av vetenskaplig teori och metod förstå den externa världen ur nya
perspektiv är i sig också en handling som ger underlag för andra sätt att handla.
Engeström, Hakkarinen och Hedegaard (1984) konstaterar49 i samma anda att
eleven bör kunna härleda kunskap från problem uppkomna i praktiken samt
praktiskt använda kunskaperna. Säljö (1995)50 framhåller att elevens deltagande i
olika vardagliga och vetenskapliga kommunikativa genrer är väsentligt.

I ett realt konstruktivistiskt perspektiv är målsättningen att elevens förvärvan-
de av olika verktyg leder till att den intuitiva dialogen successivt ersätts med vad
som benämns en ”pedagogisk dialog”. I den senare jämförs elevens konstruktio-
ner kring ett visst undervisningsinnehåll med andra elevers, och om så är lämp-
ligt, med vetenskaplig kunskap.

I avsnitt 4.8 redovisas fyra exempel på hur undervisning kan planeras och ge-
nomföras utifrån de förutsättningar som angivits i detta avsnitt.

4.7 Ett realt konstruktivistiskt perspektiv –
en modell.
I sammanfattningen nedan illustreras ett mer reflekterat realt konstruktivistiskt
perspektiv, formulerat inom kunskapsområdet ”pedagogisk kunskapsteori”.51

Den externa världen (jfr. figur 25) är i-sig, men ändock delvis ordnad såsom
människan erfar den. Vetenskapen består bl.a. av mer eller mindre sanningslika
beskrivningar av densamma, fast ur olika perspektiv. Eleven konstruerar intuitiva
teorier utifrån sina erfarenheter som kommer henne delvis till del genom sinnes-
intryck av den externa värld som hennes kropp är en del av. Piagets begrepp ’as-

–––––––––
46 Jfr. 3.6.3.
47 Jfr. 2.8.2.
48 Jfr. 4.2.2.
49 Jfr. 4.5.1.
50 Jfr. 4.6.2.
51 Jfr. figur 47 för en sammanfattning av de tre perspektiven.
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           Elev

Intuitiva teorier
-assimilation
-ackommodation

similation’ och ’ackommodation’ visar på ett sätt att förklara hur intuitiva teorier
successivt utvecklas. Donaldsons utvecklingsteori uppmärksammar att tanke och
känsla ofta sammanblandats, vilket försvårar ett rationellt handlande och tänkan-
de (illustrerat med rund streckad ring). I dialog med andra tenderar elevens intu-
itiva teorier att bekräftas (jfr. streckade pilar) i det fall hon saknar verktyg för en
djupare reflektion. Lärarens uppgift är att successivt introducera olika av veten-
skapen utarbetade metodiska och teoretiska verktyg. Därmed kan eleven ut-
veckla vad Donaldson benämner som ”intellectual modes” vilka bl. a. gör henne
i stånd att skilja på tanke och känsla. I den pedagogiska dialogen kvalificeras
elevens tänkande efterhand som hon i handling tillägnar sig olika verktyg. Där-
med kan den enskilde elevens konstruktioner kring ett visst undervisningsinne-
håll jämföras med andra elevers och konstruktioner från olika i sig motstridiga
delkulturer, som mer vardagliga och vetenskapliga, kan mötas. Eventuellt kan re-
sultatet av arbetet jämföras med, och idealt bli del av, den vetenskapliga kunska-
pen.

   Extern värld  Medvetande                    Kunskap och vetenskap

            Tanke
                          och
                      känsla

Figur 25. Ett realt konstruktivistiskt perspektiv.

Vygotskij och Backtin framhåller vikten av att i dialog möta andras kulturellt be-
stämda meningsgivanden. Den pedagogiska dialogen antas stimulera individen
att förändra sina konstruktioner utifrån sådana möten.

4.8 Exempel på ett realt konstruktivistiskt
perspektiv
Syftet med avhandlingen är bl.a. att i ett realt konstruktivistiskt perspektiv delvis
förena tankegångar från de två övriga perspektiven. Målsättningen är också att

I-sig
men för

människan
delvis ord-
nad såsom
den erfars

Kroppslighet

Andra elever

Dialog kring
intuitiva teorier

Vetenskap;
teorier och
metoder

Elevernas
med hjälp
av verktyg
kvalificera-
de kunskap

Lärare

Verktyg +
handling

”Intellectu-
al modes”

Tolkning

Pedagogisk
dialog
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illustrera det realt konstruktivistiskt perspektivet utifrån ett antal exempel på hur
undervisning kan bedrivas. I detta avsnitt åskådliggörs, i enligt med ovanstående
målsättning, perspektivet med fyra exempel från praktiken. Ett är hämtat från
Sverige, de andra kommer från Storbritannien, Danmark och Australien. Utifrån
resonemangen i avsnitt 4.6.3 koncentreras redogörelsen kring följande punkter:

1. Vilka vetenskapliga verktyg av teoretisk och metodisk art introduceras?
2. Hur går det till när eleverna tillägnar sig nya verktyg? Hur förhåller sig lära-

ren till elevens intuitiva teorier? Vad gör läraren mer konkret?
3. Hur förväntas eleverna använda verktygen?

Gemensamt för alla projekten är att de kommit till i samarbete mellan forskare
och förskollärare/lärare. I alla utom det svenska har dessutom ämnesföreträdare
från akademiska discipliner deltagit. Alla projekten syftar till att förändra hela
lärosituationen för eleven under ett eller flera stadier. Genomgående är också att
de tillkommit som en reaktion mot traditionsenlig undervisning där eleven pas-
sivt mottar dekontextualiserad kunskap. Att eleverna på olika sätt handlar i bety-
delsen förhåller sig till den externa världen och förvärvar verktyg som gör dem
delaktiga i vetenskapliga kommunikativa genrer är också utmärkande för pro-
jekten.

4.8.1 Sverige – metakognition
Det första exemplet handlar om Ingrid Pramlings forskning kring förskolebarns
lärande. Texten grundar sig på en läsning av Pramling (1995) och Pramling
(1996).

De teoretiska verktygen benämns såsom jag tolkar Pramling ”grundstrukturer”
i olika innehåll. Det handlar exempelvis om att förstå relationen mellan del och
helhet, se samband mellan orsak och verkan, uppfatta samband i kretslopp samt
befatta sig med begrepp som ’tid’ och ’förändring’. Olika innehåll kan användas
för att öka förståelsen av en viss grundstruktur.

Det metodiska verktyget benämns ”metakognition”. Idén är att göra eleven
uppmärksam på olika sätt att tänka kring innehåll, grundstruktur och lärande. En
reflektion över hur man lär sig liknas i projektet vid hur vetenskapsmannen ar-
betar.

Läraren har att på förhand bestämma sig för vilken grundstruktur ett visst in-
nehåll avser illustrera och skapar därefter tillfällen och situationer som utmanar
barnens sätt att tänka. Efter att barnet självt gjort sig en föreställning kring ett
visst innehåll ombeds hon jämföra sina föreställningar med andra barns. Varia-
tionen i tänkandet uppmärksammas genom teckningar, drama, lek o.d. Emellanåt
byter läraren perspektiv och uppmärksammar variationen i hur barnen tänker
kring grundstrukturer och hur det går till att lära sig något. Väsentligt är även att
skapa kommunikation kring innehållet. Arbetssättet förutsätter dels att läraren
känner till forskning kring barns tänkande, dels att hon tränats i intervjumetodik.

Undervisningen tycks utveckla barns medvetenhet om sitt eget lärande och
om vad de lärt sig. Jag tolkar det som att barnen efterhand tillägnar sig ett meto-
diskt verktyg som gör det möjligt att reflektera över sitt eget och andras lärande,



110

nämligen att förhålla sig metakognitivt. Huruvida barnen nyttjar de teoretiska
verktygen, som att förstå relationen mellan del och helhet, är mer tveksamt då
målsättningen tycks vara förstå, uppfatta, befatta sig med etc.

Att barnen prövar, experimenterar, förevisas, syr, ritar, tillverkar, dramatiserar
och leker är av stor vikt. Barnen ska involveras i aktiviteter som ger tillfällen att
tänka och prata om vad de gör och lär sig. Det är således inte barnens spontana
frågor kring vilket innehåll som helst som är utgångspunkten. I stället är alla ak-
tiviteter valda för att utveckla tänkandet kring en viss grundstruktur, t.ex. att se
samband mellan orsak och verkan.

Sammanfattningsvis har arbetssättet likheter med ett realt konstruktivistiskt
perspektiv då barnen förväntas tillägna sig av läraren valda värld-III objekt. Bar-
nen utmanas och stimuleras i att formulera intuitiva teorier kring ett visst inne-
håll utifrån en viss aktivitet. I en pedagogisk dialog styr läraren barnen så att de-
ras egna intuitiva teorier jämförs med andras kring innehåll, grundstruktur och
lärande.

4.8.2 England – ”New History”
Det andra exemplet handlar om det engelska projektet ”New History”. De delta-
gande eleverna är 13 till 16 år.

Den som behärskar ”meaning making concepts” har kunskap om de ofta dolda
antaganden historikern utgår från vid definition av historiska problem, vid tolk-
ning av olika källor, då goda historiska argument ska skiljas från dåliga etc. Be-
greppen täcker därmed både det jag benämner teoretiska och metodiska verktyg.
Exempel på teoretiska begrepp tycks vara ’bevis’, dvs. vari består ett bevis och
hur går bevisföring till, ’orsak-verkan’, dvs. att historiska händelser har många
orsaker som ej nödvändigtvis är orsakade av varandra, samt ’förändring’ och
’kontinuitet’, dvs. att det förflutna är olikt nutiden och att förändring inte alltid
innebär utveckling (Shemilt, 1980). De metodiska verktygen synes bestå i att
kunna analysera, fälla omdömen och inneha empatisk förmåga. Verktygen är in-
spirerade av forskningsprocessen och kan delas i underavdelningar som förmåga
att finna och återge information, värdera bevis, formulera hypoteser, dra slutsat-
ser, göra synteser i form av idéer, teman etc. (School council history 13-16
project, 1976).

Läraren har till sitt förfogande material utarbetat av historiker och pedagoger.
Utgångspunkten är att eleven inte känner till sina behov fullt ut och att läraren
bl.a. av detta skäl kan hävda att historieämnet svarar mot ungdomars behov i vis-
sa avseenden. Exempelvis förväntas en vidgad erfarenhet av människor vid olika
platser och tidpunkter ge eleven en större förståelse av dagens samhälle.

I ”Richard III and the missing princes” presenteras olika källdokument som
framställer kungen i olika dager. Elevens uppgift är att utifrån bevisen ta ställ-
ning för och emot olika tolkningar samt dra en slutsats. Arbetet med sådana
kontroversiella fall avser illustrera problemet med bevisföring. Arbetssättet för-
utsätter dels att läraren har förmåga att lyssna på samt intervjua elever och dels
har djupare insikter i ämnet så hon själv förstår hur historikern arbetar (School
council history 13-16 project, 1976).
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Eleverna förväntas i projektet successivt förvärva verktyg så att de allt mer
kan tänka och arbeta som historiker. Undervisningsmetoden syftar alltså inte till
att lära barnen traditionsenlig historisk kunskap utan snarare en historisk kom-
petens. I det fall eleven förstår och kan använda teoretiska verktyg, som ’orsak-
verkan’, och metodiska, som ’empati’, har hon redskap som både ger förståelse
och som fungerar som en färdighet att tillämpa i nya situationer. Utvecklandet av
dessa förmågor ger upphov till nya sätt att förstå och eventuellt handla i elevens
vardag.

Sammanfattningsvis har arbetssättet likheter med ett realt konstruktivistiskt
perspektiv då barnen successivt tillägnar sig såväl teoretiska som metodiska
värld-III objekt. Elevernas erfarenhetsvärld vidgas då historiska händelser bear-
betas med hjälp av dessa verktyg och blir förmodligen inom denna domän mind-
re intuitiv och mer reflekterad. Dock tycks inte den pedagogiska dialogen mellan
elever spela en lika central roll som i ett realt konstruktivistiskt perspektiv.

4.8.3 Danmark – ”kimcell”
Det tredje exemplet beskriver Marianne Hedegaards forskning kring mellansta-
diebarns lärande.

Det teoretiska verktyg som introduceras kallas ”kimcell” och speglar enligt
Hedegaard och Sigersted (1992) dynamiken mellan en samhällelig praxis, kultu-
rell och samhällelig kunskap - värld III-objekt i mitt språkbruk - samt elevens
förutsättningar. Hedegaard (1988) hävdar att en kimcell är en teoretisk modell
som gör det möjligt att i ett system följa förändringar av relationer. Ett ämnes
kimcell omfattar dess ursprungliga begrepp och de förhållanden som varit ut-
gångspunkten för den efterföljande kunskapsprocessen. Spänningar och motsätt-
ningar som har drivit utvecklingen inom ämnet bör också framgå av kimcellens
uppbyggnad.

Undervisningen byggs upp kring två typer av kimceller. För det första kim-
celler av det ämnesmässiga innehållet. Här finns dels en överordnad sådan, dels
mer specifika. I figur 26 visas på en överordnad kimcell för ämnet historia (He-
degaard och Sigersted, 1992).

produktions-                 subjekt    arbetsfunktion/
redskap       arbetsdelning

          samhällelig
                verklighet                samhälle

                  regler

Figur 26. Modell av överordnad kimcell i historia (a.a. s. 49).

I figur 27 illustreras en specifik kimcell över arternas utveckling. Modellen syf-
tar till att förklara uppkomsten av variation mellan arter samt deras utveckling.
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  artsmedlem    Variation: olika djurarter

sätt att      isolering
överleva         samliv

    avkomma
                   urval                          variation

       natur          population
                      relation till andra djurarter
Variation: vård av avkomma          Variation: djursamhället
landskapstyp                            struktur
klimat
växtliv
djurliv

Figur 27. Specifik kimcell över arternas uppkomst (a.a s. 41).

Motsättningar finns på två plan, dels mellan den funktionella anpassningen och
utvecklingen inom en art, och dels beträffande hur strukturella språng sker från
en art till en annan. När förhållanden i naturen förändras antas en utveckling ske.
Förändringar i sätt att finna föda nödvändiggör t.ex. strukturella förändringar hos
en art, vilka måste relateras till förändringar i samlivsmönster mellan djuren, till
hur man vårdar sin avkomma och relationen till andra arter (Hedegaard, 1988).

Undervisningen knyts enligt Hedegaard och Sigersted (1992) upp kring mo-
deller knutna till forskningsprocessen, dvs. i mitt språkbruk metodiska verktyg.
Här återfinns dels en mer allmän modell användbar i alla ämnen, dels mer speci-
fika forskningsprocedurer knutna till ett visst ämnes forskningstradition. Exem-
pel på det senare är i ämnet historia tolkning av fynd samt att försöka dra analo-
gier till nu levande befolkningsgrupper. I figur 28 illustreras de symboler som
används då allmänna modeller knutna till forskningsprocess byggs upp.

Symbol Innehåll
� Vem undersöker?
  vad Vad är det som undersöks?

?         ? Särskiljande av det kända från det okända, dvs. vad man vet
och icke vet

???

�

Undersökarens möjlighet att lösa problem genom att  fram-
ställa en modell eller hypotes.
Vilka medel kan användas för att lösa problemet?

                !
                ?

Prövning av olika lösningsmöjligheter samt värdering  av de-
samma

Figur 28. Symboler knutna till forskningsprocedur (Hedegaard, 1988, s. 98).
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Lärarens uppgift är, enligt Hedegaard och Sigersted (1992), att få barnen att
förhålla sig teoretiskt, dvs. att efterhand utveckla ett sammanhängande be-
greppsmässigt system av vetande som kan vara förankrat i ett visst skolämne.
Kimcellen fungerar som intellektuellt redskap i detta arbete. I ett exempel om en
snöhare består teoretisk kunskap i villkoren för snöharens utseende, födotillgång
och levnadsförhållanden samt vad som skulle hända om något av dem förändras.

Kimcellen fungerar också som ett redskap då läraren planerar undervisningen.
Den kimcell eleven efterhand utvecklar kan ses som en variant av lärarnas och
forskarnas. Undervisningsformen kan, menar Hedegaard och Sigersted (1992),
karaktäriseras som en dubbelrörelse. Läraren styr undervisningen utifrån allmän-
na lagmässigheter i det problemområde som undersöks, men utgår samtidigt från
barnens förståelsenivåer och formuleringar. Det är m.a.o. läraren som utformar
aktiviteter och uppgifter med hänsyn till hur långt barnen kommit i sina be-
greppsliga formuleringar.

Hedegaard (1988) beskriver mer i detalj hur undervisningen utformas. Hu-
vudtanken är att eleverna i olika kvalitativa steg utvecklar ett eget begreppsligt
modellsystem. Läraren förväntar sig således inte att barnen i ett slag kan bygga
upp och hantera en fullständig kimcell.

I steg ett behandlas exempelvis sammanhanget mellan djurliv och natur och
djurs anpassning till en given natur, s.k. funktionell anpassning (jfr figur 29) .

      natur            djurliv

Figur 29. Kimcell över djurens funktionella anpassning (a.a. s. 53).

Naturens förändring undersöks som landskaps- klimat- och växtlivsförändring. I
detta sammanhang studeras hur olika djurarter i ett bestämt naturområde anpas-
sar sig, vad gäller föda, vård av avkomma, beskydd etc.

I steg två undersöks olika djurs anpassning till den specifika naturen karaktä-
ristisk för en viss biotop. I figur 30 åskådliggörs hur modellen efterhand tillförs
fler komponenter och blir mer generell.

       natur              djurliv                   specifikt
                     djur

       andra
          natur                 djurliv                      specifikt                   djur av sam-

                         djur                          ma slag

Figur 30. Exempel på utveckling av en allt mer generell kimcell (a.a. s 53).

En kimcell som visar en djurarts anpassning kan se ut enligt figur 31.
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     artmedlem

arttypiska över-   arttypiska sam-
levnadssätt        livsformer

         natur             population
                        arttypiska relationer till and-
                  ra djurarter samt vård av avkomma

Figur 31. Exempel på en kimcell över en djurarts anpassning (a.a. s 54).

I steg tre behandlas en djurarts utveckling bestämd av förändringar i naturen
samt förändringar i avkommans arvsmassa. De yttre och inre relationerna tillförs
kimcellen i detta steg. Modellen kommer därvid att utvecklas i riktning mot den
som presenterats i figur 27.

Pramling (1995) beskriver arbetssättet så här:

Läraren har under hela året klassdialoger, dvs. samtal som styrs in på
problemområden från modellen. Undervisningen går från ämnets inne-
börd (för barnen) till vad det innebär att vara vetenskapsman. Nästa steg
är att ge barnen nya erfarenheter som bearbetas och görs till föremål för
reflektion. Man drar slutsatser och fokuserar relationer och samband i
modellen, för att åter belysa vetenskapsmannen och de nya frågor han
ställer. Emellanåt sammanfattar man vad man kommit fram till utifrån de
mål som ställts upp. Enskilda djur behandlas och relateras till katego-
rischeman. Åter igen fokuseras vad det är de undersöker och så går det
vidare mot en allt komplexare verklighet. (a.a. s. 103f.)

Eleven förväntas, enligt Hedegaard och Sigersted (1992), att allt bättre kunna
använda kimcellen som ett verktyg att utforska ett problemområde. Dessutom
blir kimcellen efterhand ett kraftfullt redskap för att tolka fakta även utanför
skolan samt inordna dem i ett sammanhang. Delar av kimcellen kan användas i
olika delanalyser (Hedegaard, 1988), exempelvis för kategorisering. Kalahariök-
nens natur kan då beskrivas med kategorierna ’växtlighet’, ’klimat’, ’landskaps-
form’ och ’andra djurarter’, i syfte att bestämma en viss djurarts livsbetingelser.
Delar av kimcellen kan också användas som en procedurmodell. T.ex. kan inter-
aktionen mellan livsbetingelser och djur för en djurarts överlevnadsmöjligheter
belysas. Därmed etableras sammanhangen mellan de allmänna kategorierna ’na-
tur’ och ’djurart’ hos barnen (jfr. figur 32).

     Artsspecifik kategori                 Allmän kategori

      isbjörn          Grönlands            djurart                     natur
            natur

Figur 32. Artsspecifik kategori i förhållandet till en allmän kategori (a.a. s. 42).
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Eleverna bör enligt Hedegaard och Sigersted (1992) få erfarenheter av praxis.
Med detta avses dels kunskaper i att bruka redskap som utvecklats för att lösa
olika problem, dels en praxis som gör det möjligt att utforska omvärlden, värdera
den, förhålla sig till den samt göra olika val.

Sammanfattningsvis anger Hedegaard (1995) fem faktorer väsentliga för att
barn genom undervisning ska utvecklas:

1. Samvaro, kommunikation och samarbete mellan barnen.
2. En dubbelrörelse i undervisningen mellan lärarens mål och barnens föreställ-

ningar och förutsättningar.
3. Analogi till forskares arbetsmetoder.
4. En ökande komplexitet i undervisningen, baserat på framåtskridande och

kvalitativa förändringar i barnens kapaciteter.
5. Användning av kimcellsmodeller i undervisningen (a.a. s. 77f.).

Utgångspunkterna tycks vara väl förenliga med ett realt konstruktivistiskt per-
spektiv. En likhet handlar om att använda kimcellen som teoretiskt verktyg för
att analysera den externa världen, en annan bruket av metodiska verktyg inspire-
rade av forskningsmetod, en tredje att varje elev konstruerar en egen kimcell, en
fjärde att elevens föreställningar jämförs i pedagogisk dialog.

4.8.4 Australien – ”Society in view”
Det fjärde exemplet kommer från delstaten Victoria i Australien och tillämpas i
årskurserna ett till sju. Syftet är att öka elevernas förståelse av det sociala livet.
Texten grundar sig på Education Department of Victoria (1985).

De teoretiska verktyg som introduceras består av begrepp och generalisering-
ar. Ett begrepp definieras som en klass av ting som grupperats samman p.g.a. att
de delar någon egenskap. Då begreppet är en abstraktion och en summering av
ett stort antal fakta kan det tillämpas på ett stort antal situationer. Begreppet
’roll’ kan exempelvis undersökas i teman som ”familjen”,
”fritidssysselsättningar” och ”yrken”. Generaliseringar uttrycker relationer mel-
lan begrepp och är resultatet av en syntes eller slutsats.

Ett tema lämpligt för eleverna att arbeta med ska ge möjlighet att jämföra so-
ciala situationer och vara anpassat till en systematisk undersökningsprocess. För
att stödja lärarens val av tema, och för att öka deras medvetenhet om alla de as-
pekter ur vilka ett samhälle kan studeras, tillhandahålls sammanfattningar av hur
man i de samhällsvetenskapliga disciplinerna kan beskriva samhället. Författarna
markerar att dessa kan formuleras på annorlunda sätt, beroende på perspektivval.
Sammanfattningarna är uppställda under rubrikerna ”Social organisation”,
”Kultur”, ”Förändring” och ”Naturomgivning”. Lärarna har dessutom tillgång
till ett antal häften som innehåller en sekvens av inlärningsaktiviteter. Varje häfte
utgör en liten studie av en aspekt av den sociala världen, lämpligt för ett barn att
undersöka. Häftena har utformats för att underlätta och förfina barnets förståelse
av aspekten, utveckla hennes förmåga att undersöka och förklara sociala feno-
men samt tänka systematiskt. Häftena har titlar som ”Göra och laga”, ”Kom upp
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och hälsa på mig ibland”, ”Vår skola”, ”Till marknadsplatsen”, ”Köpa” och
”Trafikolyckor”.

De metodiska verktygen syftar till att utveckla barnets förmåga att undersöka
och preliminärt förklara sociala fenomen. Detta kräver färdigheter som att hitta
data, värdera motstridig information, självständigt komma fram till vidare förstå-
else och sluta sig till en konklusion. Färdigheterna är kopplade till förvärvandet
av attityder, som att vara öppen för nya idéer och att kritiskt värdera olika stånd-
punkter.

Varje social studie är indelad i tre komponenter (jfr. figur 33). Titlarna på des-
sa är ”Studie av en social situation”, ”Studie av en relaterad social situation” och
”Tillämpning av idéerna på en annan social situation”. Med ’konfrontation’ (jfr.
figuren) avses att ge eleven upplevelser som gör henne familjär med, grundar en
förståelse av eller ger värdeomdömen om en social situation. Begreppsutveckling

   Studie av en social               Tillämpning av idéerna               Studie av en relaterad
           situation               på en annan social situation                  social situation

Figur 33. De tre delkomponenterna i en social studie. Fritt efter a.a. s. 135, i min över-
sättning.

Listning

Klassificering

Syntes

Listning

Klassificering

Syntes

Syntes

Formulering av preliminär förståelse
(Generaliseringar och prediktioner)

Prövning av förståelse

Applicering av genera-
liseringar

Aktiviteter som utveck-
lar förståelsen av un-
dersökningsprocessen

Omformulering av förståelse

Konfrontation Konfrontation
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förväntas ske genom ”listning”, ”klassificering” och ”syntes” (eller generalise-
ring). Listning sker i tre steg. I ett första samlas data in i form av objekt, foton,
etc., bilder ritas, modeller konstrueras eller upprättas förteckningar av ord rele-
vanta för den speciella situationen. I steg två ombeds eleven enskilt och noggrant
överväga vilka egenskaper som utmärker varje insamlat datum. I steg tre upp-
märksammas barnen på andra egenskaper än dem de själva tänkt på. Slutresulta-
tet kan bli att en grupp eller hela klassen konstruerar en gemensam lista i form av
en teckning, modell, klassbok etc. Klassificering sker i fem steg. Det handlar om
att dela in materialet i grupper och namnge dessa i form av ett ord eller en fras
som står för det begrepp vilket täcker hela gruppen, att diskutera indelningen
med andra barn, att placera material som delar två eller flera egenskaper i ge-
mensamma grupper och namnge dessa, att begränsa antalet grupper samt att bil-
da större klasser. I det tredje steget av begreppsutvecklingen utarbetas synteser
av idéer eller konfliktsituationer samt ibland en lösning av dessa. Arbetet sker
bl.a. genom att eleverna framställer resultatet i text, bild, rollspel e.d. samt redo-
gör muntligt för vad de kommit fram till. Olika bevis ges för tolkningarna, vilka
diskuteras och jämförs med andra elevers.

Arbetet inom varje studie försiggår på liknande sätt så till vida att eleven för-
söker identifiera situationens delar, upptäcka klasser (som blir till begrepp) och
relationer dem emellan samt nå en syntes. Denna kan i sin tur användas för pre-
diktion eller tolkning av andra sociala situationer (se nedre delen av figur 33).
Abstraktionsgraden tilltar i det att eleverna går från klasser och relationer till
synteser.

 Stegen i undersökningsprocessen tränas parallellt med studiet av sociala situ-
ationer. De senare ger en första bekantskap samt möjlighet att göra ett första ut-
kast till en preliminär förståelse. Resultatets approximativa karaktär gör att det
behöver testas mot annan relevant information i en relaterad social studie.

Steg i processen
att tillämpa idéer.

1 Applicering av generalise-
ringar.

2 Utveckling av förståelsen av
undersökningsprocessen.

Syfte:
1 Validering eller förkastande av
förståelse.
2 Utveckling av idéer för test-
ning.
3 Fortsatt utveckling av tre kog-
nitiva processer.

Syfte:
1 Utvidgning av förståelse ge-
nom förklaring och dragande av
slutsatser.
2 Utveckling av systematisk me-
tod för undersökning.
3 Fortsatt utveckling av tre kog-
nitiva processer.
4 Utveckling av kritiskt och vär-
derande tänkande.

a/ Bekantskap. Från tidigare erfarenheter, t.ex. i
den första och andra studien av
sociala situationer.

Från tidigare erfarenheter, t.ex. i
den första och andra studien av
sociala situationer.

b/ Påstående av
preliminär förstå-
else.

1 Formulering av generalise-
ringar.
Motivering och bevisföring av
grunderna för generaliseringar-
na.

1 Formulering av generalise-
ringar.
Motivering och bevisföring av
grunderna för generaliseringar-
na.
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2 Förutsägelser för en annan
situation.
Motivering och bevisföring av
grunderna för generaliseringar-
na

2 Förutsägelser för en annan
situation.
Motivering och bevisföring av
grunderna för generaliseringar-
na

c/ Prövning av
förståelse.

1 Värdering av testbarhet.
2 Förslag på form av data och
strategi för datainsamling.
3 Datainsamling.
4 Organisering och presentation
av data.
5 Analys av data.

1 Värdering av testbarhet.
2 Förslag på form av data och
strategi för datainsamling.
3 Datainsamling.
4 Organisering och presentation
av data.
5 Analys av data.

d/ Omformulering
av förståelse.

Förståelse, förklaringar eller
prediktioner omformuleras och
motiveras med hänsyn till in-
samlade bevis

Förståelse, förklaringar eller
prediktioner omformuleras och
motiveras med hänsyn till in-
samlade bevis

Figur 34. Tillämpning av idéerna på en annan social situation, a.a. s. 80, min översätt-
ning).

Vid tillämpning av idéerna på en annan social situation testas barnets förståelse
genom en jämförelse med den förståelse hon tidigare uppnått. Nya data kan där-
med omkullkasta vad eleven kommit fram till (jfr. figur 34). Att notera är att
texten i spalt två och tre till stora delar överensstämmer. Jag tolkar arbetssättet
som en växelverkan mellan att tillämpa något man tror sig veta och användning
av metodiska verktyg.

För att genomföra en undersökning krävs två typer av färdigheter, dels för att
samla in information och dels för att organisera och presentera erhållna data. I
figur 35 ges en översikt över sådana färdigheter.

Förvärvandet av färdigheter kan inte ske isolerat från en social situation utan
måste fungera funktionellt i en kontext så att eleven förstår syftet med färdighe-
ten. Eleven behöver också noggrann instruktion när hon för första gången nyttjar
en färdighet samt upprepade tillfällen att öva denna. Aktiviteten bör följas av
omedelbar utvärdering så eleven får reda på om hon arbetat på ett korrekt sätt.

För att ytterligare utveckla elevens förmåga att undersöka och förklara har
speciella undervisningsstrategier utarbetats. Dessa syftar också till att skapa kog-
nitiva konflikter hos eleven. Ett exempel är att befrämja aktiviteter där eleven
kan utföra eller delta i experiment, ett annat att uppmuntra interaktion och dis-
kussion så eleven lär sig acceptera andras synsätt och tolkningar samt ges tillfälle
att modifiera sina egna idéer. Ytterligare ett exempel handlar om att läraren an-
vänder en speciell frågeteknik. Frågorna är öppna och kan besvaras på olika sätt.
Exempel på frågor som handlar om jämförelse är ”Är det något här som är lika
på något sätt?”, ”Påminner situationen dig om något du tidigare känner till?” och
”Varför tror du att denna händelse inträffat?”. Exempel på frågor som syftar till
att utveckla barnets förmåga till analys och tolkning av nya situationer genom
bildandet av synteser är ”Passar det med vad du tidigare upptäckt om situatio-
nen”, ”Är några andra förklaringar möjliga?” och ”Kan du vara säker på att detta
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KÄLLA DATAINSAMLINGS-
METOD

METOD ATT PRESEN-
TERA DATA

Sociala objekt
Sociala roller
-i sin kontext, t.ex. utrustning
på en lekplats eller männi-
skor som köar till en fot-
bollsmatch

direkt upplevelse, med hjälp
av syn, lukt, smak, känsel,
rörelse, känsla etc., syste-
matisk observation, survey,
deltagande observation,
diskret observation, inne-
hållsanalys, frågeformulär,
intervjuer

Sociala objekt
Sociala roller
-tagna ur sin sociala kontext
t.ex. snickarens verktygslåda,
eller att klippa ett får i klass-
rummet

direkt upplevelse, med hjälp
av syn, lukt, smak, känsel,
rörelse, känsla etc.,
systematisk observation, in-
tervju

Sociala objekt
Sociala roller
 -presenterade via ett medi-
um t.ex.visuella dataformer,
film, TV, stillbilder, illustra-
tioner, modeller, tabeller och
diagram, grafisk framställ-
ning

verbalt material som diskus-
sioner, elevrapporter, re-
surspersoner, inspelat tal,

skrivet material från primära
källor, referenser, dramatisk
framställning multimediala
källor

visuella och tolkande färdig-
heter, systematisk observa-
tion, innehållsanalys

lyssnande och tolkande fär-
digheter, systematisk obser-
vation, intervju

läsförståelse och tolkande
färdigheter, innehållsanalys
systematisk observation,
rollspel, simuleringsspel

insamling av objekt
visuellt - film/video, still-
bilder, illustrationer,
modeller
diagram - piktogram,
stolpdiagram, cirkeldia-
gram, tidsseriediagram
grafisk framställning -
skisser, berättande bilder,
organisationsmodeller,
klassificeringsmodeller,
rapportkort, tabeller
kartor - planer över t.ex.
skolan, topografiska,
tematiska etc.
verbalt material – diskus-
sioner, elevrapporter,
elevsvar
dramatisk framställning -
fritt dramatiskt spel, roll-
spel, dramatisering

Figur 35. Olika metoder att bearbeta och presentera data, delvis sammanfattad efter a.a.
s. 140, min översättning.

alltid är sant?”. Lärarens uppgift är här bl.a. att värdera elevens svar och kon-
frontera henne med motsägelser och oförenligheter.

Att eleven utvecklar social kompetens har varit av fundamental betydelse när
kursplanen utarbetats och är också det allmänna målet inom projektet. Den soci-
alt kompetente eleven förstår vilka beståndsdelar och relationer den sociala värl-
den består av och kan på ett förnuftigt och oberoende sätt tillämpa erhållna kun-
skaper på nya oförutsägbara situationer. Målsättningen kan också beskrivas som
att eleven ska bli en autonom tänkare som fattar oberoende och rationella beslut.
Det sistnämnda innebär att successivt utveckla ett systematiskt tänkande likt det
som används i vetenskapliga undersökningar.

Sammanfattningsvis tycks projektet ”Society in view” i allt väsentligt vara
förenligt med ett realt konstruktivistiskt perspektiv.
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5. METODOLOGI

I kapitel 2 till 4 redovisades hur mer reflekterade perspektiv på undervisning och
lärande kan se ut. Syftet med avhandlingen är också att utifrån empiriskt material
belysa, diskutera och kritiskt granska några aspekter av perspektiven. I kapitel 6
ges exempel på intuitiva teorier och ett antal folkteoretiska analyser av det empi-
riska materialet presenteras. I kapitel 7 förs en diskussion kring genomförandet
och utvärderingen av en fortbildning.

I detta kapitel redogörs för min forskningsansats samt några allmänna meto-
dologiska utgångspunkter inför fortsättningen. Enligt Bengtsson (1999) redovi-
sas i en forskningsansats ontologiska och epistemologiska grundantaganden så
att det kan bedömas huruvida de forskningsmetoder som används är rimliga. Mi-
na grundantaganden återfinns under rubriken ”Ett tolkande realistiskt paradigm”
under avsnitt 4.4. En ontologisk utgångspunkt var att den externa världen är i-sig
och att människan endast uppfattar en värld av fenomen. Hon antogs vidare kon-
struera intuitiva teorier. Den som bedriver vetenskap är utifrån paradigmet hän-
visad till ett studium av fenomen, vilket pekar hän mot en hermeneutisk utgångs-
punkt. Kunskap handlar om tolkning och om att utröna vilken mening olika fe-
nomen tillskrivs. Därmed blir varje kunskapsakt perspektivistisk. I paradigmet
antogs också att sanning kan bedömas utifrån olika perspektiv. Antagandet grun-
dar sig på uppfattningen att människans ständiga erfarenhet av den externa värl-
den ger möjlighet att bedöma huruvida någon slags koherens föreligger. Språket
uppfattades utifrån semiotiken som ett sätt att med hjälp av tecken utbyta me-
ning. I dialogen prövas olika meningsgivanden. I det tolkande realistiska para-
digmet ponerades att människor relativt väl kan förstå varandra, förutsatt att det
som omtalas har bäring i direkt meningsfulla begrepp. Dessutom betraktades
människan som en kulturvarelse, vilket bl.a. får till följd att hennes sätt att upp-
fatta världen delvis bestäms av de i huvudsak språkliga redskap kulturen tillhan-
dahåller.

5.1 Metodologiska utgångspunkter
I detta avsnitt görs ett försök att dra några metodologiska konsekvenser av ett
tolkande realistiskt paradigm. Med ’metodologi’ avses här metoder som används
för insamling, beskrivning, analys och tolkning av empiriskt material. Enligt
Wolcott (1994) ger en beskrivning svar på frågor som ”Vad är det som pågår
här?”. Med ’analys’ avses en systematisk beskrivning av inbördes förhållanden
mellan väsentliga kännetecken. ’Tolkning’ likställs av honom med att behandla
frågor om kontext och mening och kan ses som ett svar på frågorna ”Vad kan gö-
ras av detta?” och ”Vad betyder detta i ett större sammanhang?”. Då syftet här är
att belysa, diskutera och kritiskt granska olika aspekter av perspektiven kommer
metodologin att skifta. Exempelvis läggs i ett avsnitt tonvikten på att utifrån be-
skrivning belysa, diskutera och kritiskt granska. I ett annat avsnitt tjänar resulta-
tet av analysen som underlag för arbetet. Wolcotts definition av ’tolkning’ synes
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delvis sammanfalla med de mer övergripande diskussioner som förs i det avslu-
tande kapitlet.

Jag uppfattar hermeneutiken som en samlande beteckning för forskningsme-
toder som utgår från antagandet att den externa världen endast finns tillgänglig i
form av uppfattade fenomen. I denna mening kan forskning definieras som kva-
litativ. Om forskaren däremot påstår sig ha kunskap om hur det faktiskt förhåller
sig i den externa världen ställer hon anspråk som hör hemma i ett objektivistiskt
och därmed positivistiskt paradigm.

En hermeneutiskt inriktad forskare kan samla in såväl kvantitativt som kvali-
tativt material. Hon kan t.ex. räkna hur många röda bilar – uppfattade som feno-
men – som passerar en viss plats under en viss period. Ett flertal forskare som i
huvudsak förespråkar användning av kvalitativa metoder tycks omfatta en lik-
nande öppenhet. Patton (1990) menar att kvalitativa och kvantitativa data52

mycket väl kan användas i samma studie. Ödman (1991) pekar på att hermeneu-
tiken som metod principiellt är odogmatisk och kan ses som ett samlingsnamn
för en myckenhet av metodiska schatteringar. Wolcott (1994) använder i stället
för beteckningen ”kvalitativ forskning” uttrycket ”inquiry” för att markera beho-
vet av att förhålla sig kreativ i förhållande till data. Författaren menar att alla
metoder som ger trovärdiga innebörder bör ses som välkomna bidrag till en för-
ståelse.

Då insamlat materiel i denna avhandling beskrivs, analyseras och tolkas är be-
arbetningen i huvudsak kvalitativ. De undersökta fenomenen beskrivs i texter
utifrån intervjuer, observationer och skrivna dokument. Emellertid utförs även
numeriska beräkningar för att ytterligare belysa aspekter av perspektiven. Tolk-
ningen, dvs. att förhålla sig till kontext och mening, synes dock oundgängligen
att vara av kvalitativ art.

Hartman (1998) påstår att hermeneutik och holism hör samman, då männi-
skors föreställningar delvis får sin mening i förhållande till varandra och då varje
beskrivning bör innehålla hela system av föreställningar. Att räkna fenomenet
”röda bilar” kan i detta avseende betraktas som en positivistisk ståndpunkt. Jag
menar dock att den grundläggande skillnaden mellan positivistisk och herme-
neutisk vetenskap ligger i vilka sanningsanspråk som görs visavi den externa
världen. Ur ett tolkande realistiskt paradigm ställs dessutom något mindre krav
på kontextualisering jämfört med ett tolkande paradigm. Ett skäl till detta är att
vetenskaplig kunskap ges en relativt autonom ställning, ett annat att språket för-
medlar en genom kroppsligheten delvis gemensamt upplevd värld. Framställ-
ningen i följande avsnitt innehåller såväl system av föreställningar som mer de-
kontextualiserade sådana.

5.1.1 Livsvärld
Enligt Hartman (1998) försöker hermeneutiska forskare beskriva den mening
människan tillskriver olika företeelser i världen. Därmed uppstår ett antal frågor
kring hur forskarens egen förförståelse påverkar tolkningen av andras menings-

–––––––––
52 Termen ”data” används synonymt med empiriskt material.
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givanden i förhållande till den s.k. ”livsvärlden”. Jag kommer här kortfattat att
beskriva begreppet ’livsvärld’ samt i nästa avsnitt beröra ’förförståelse’.

Hartman definierar ’livsvärld’ som den mening människan knyter till sig själv
och sin situation. Det är utifrån livsvärlden som världen blir begriplig. Exempel-
vis uppfattas ett mynt inte bara som en ansamling av metall, utan även som något
man kan göra inköp med, utöva makt med o.d. Livsvärlden bestämmer också hur
vi uppfattar saker och ting i framtiden och hur vi framgent handlar. Enligt Hart-
man är relationen mellan individens olika uppfattningar begreppslig, vilket inne-
bär att en förändring av en föreställning påverkar hennes andra föreställningar.

Bengtsson (1999) redogör för Husserls och Schütz livsvärldsbegrepp. Hos
Husserl betecknar begreppet den förreflexiva och förvetenskapliga värld vi alltid
befinner oss i och tar för given. Livsvärlden utgör en implicit och anonymt fun-
gerande bakgrund som gör olika kunskapsaktiviteter meningsfulla. Hos Schütz
anger livsvärlden en social och praktisk värld; det är en delad verklighet och ett
slags praxisfält. Förutom den egna erfarenheten återfinns i livsvärlden även erfa-
renheter övertagna från föräldrar, lärare etc.

I denna avhandling fokuseras lärares tänkande kring undervisning och läran-
de. Den konkreta undervisningen antas vara en följd av lärarens intuitiva folkteo-
rier, vilka förutsätts vara mer eller mindre reflekterade samt påverkade av mer
allmänt förekommande kulturella föreställningar. Den livsvärld Hartman och
Schütz talar om tycks därmed vara mer i överensstämmelse med mitt kun-
skapsobjekt. Ambitionen är m.a.o. inte att beskriva det oreflekterade innehållet i
medvetandet utifrån Husserls livsvärldsteori, utan snarare den förgivettagna
värld av folkteorier som successivt växer fram i relation till en praktik.

Bengtsson (1999) redogör också för Schütz tankar kring de svårigheter som
uppstår då en forskare i en intervju försöker göra sig en bild av någon annans
oreflekterade erfarenhet. Själva intervjusituationen får till följd att den andra re-
flekterar över sin erfarenhet och därmed distanserar sig från sin livsvärld. Det
levda blir då till en erfarenhet och ett avslutat meningsinnehåll. När den intervju-
ade i nästa steg formulerar meningsinnehållet i ord sker ytterligare en distanse-
ring. Det är denna språkliga konstruktionen och inte livsvärlden i-sig som forska-
ren möter. I intervjuerna som här genomförs antas den intervjuade ibland ge ut-
tryck för mer reflekterade teorier, ibland mer intuitiva. Förmodligen blir också
meningsinnehåll till enbart som en följd av intervjun.

En allmän erfarenhet verkar vara att den som intervjuas tenderar att ge svar på
varje fråga, även om hon inte tidigare tänkt på det som efterfrågas. En annan om-
ständighet är att just lärare kan tycka sig böra ha svar på varje fråga kring under-
visning och lärande. Dessa förhållanden antas också påverka intervjusituationen.

Redovisningarna under rubrikerna ”Intuitiva teorier” och ”Analys” i avsnitten
nedan beskriver m.a.o. till stor del resultatet av lärares tänkande såsom det visar
sig utifrån en intervju. Hur detta tänkande egentligen ser ut eller går till är det
förstås omöjligt att här uttala sig om.

5.1.2 Förförståelse
En hermeneutisk utgångspunkt får till följd att forskaren inte kan ställa sig utan-
för det fenomen hon avser undersöka då hon själv är en del av den värld hon un-
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dersöker. Därmed kommer oundvikligen forskningsprocessen att präglas av hen-
nes förförståelse. I mitt språkbruk kan det uttryckas som att fenomen ges en filt-
rerad mening.53 I föregående avsnitt redogörs för en del av Schütz tankar kring
metodologi (Bengtsson, 1999). Schütz hävdar att ännu en konstruktion sker då
forskaren försöker förstå sig på vad den intervjuade sagt. Vid bearbetning av sva-
ren sker ånyo en konstruktion, samt ytterligare en då resultatet nedtecknas skrift-
ligt. I alla dessa faser av konstruktion spelar forskarens förförståelse roll.

Förförståelse kan emellertid både ses som en fördel och en nackdel i forsk-
ningsprocessen. Dahlberg, Drew & Nyström (2001) menar att omständigheten att
forskaren själv befinner sig i livsvärlden gör det möjligt att aktivt bidra till att ge
denna mening. Bengtsson (1999) hävdar med referens till Merleau-Ponty att den
andres livsvärld redan har mening, eftersom den är historisk och social, samt ef-
tersom subjekten är kroppsliga. Samtidigt är, som Dahlberg, Drew & Nyström
påpekar, förförståelsen omöjlig att undkomma. Författarna hänvisar till Gada-
mers begrepp ’horisont’, vilket innebär att varje vetenskaplig förståelse sker uti-
från en kontext eller tradition. Forskaren har också vissa favoritteorier och tan-
kemodeller som tenderar att styra erfarenheten. Miles och Huberman (1994) ut-
trycker det som att fakta inte kan uppfattas som de är, utan redan från början är
laddade med teori.

Enligt Dahlberg, Drew & Nyströms tolkning av Gadamer måste forskaren re-
flektera över sin förförståelse för att tygla den och hålla den under kontroll, samt
för att förstå dess implikationer. Ett eventuellt misslyckade härvidlag innebär att
forskningen endast kan betraktas som ett resultat av en reflektion över forskarens
egna förflutna erfarenhet och oupptäckta förgivettaganden.

Dahlberg, Drew & Nyström påstår utifrån en livsvärldsansats att forskaren
måste utveckla en självkritisk hållning för att vara så öppen som möjligt och
därmed eftersträva maximal saklighet. Författarna uppmanar forskaren att re-
flektera över sitt eget medvetande så hon får insikt i vad hon redan tänker och
tycker sig veta om det undersökta fenomenet. Att diskutera, lyssna och få kritik
av andra forskare framhålls också som väsentligt för att höja forskningens kvali-
tet.

Beträffande min egen förförståelse har jag som lärare kulturell och social erfa-
renhet av skolan, vilket innebär att denna i högsta grad redan har mening. Denna
förförståelse har haft betydelse i hela forskningsprocessen, från val av proble-
mområde till tolkning av resultat. För att ge läsaren en möjlighet att bedöma i
vilken mån denna förförståelse påverkat arbetet har ambitionen varit att i kapitel
1 till 4 så tydligt som möjligt redovisa alla medvetna teoretiska ställningstagan-
den. I kapitel 4 redogjordes också för gjorda grundantaganden i det perspektiv
jag företräder, vilka även sammanfattades i början av detta kapitel. I framställ-
ningen nedan och i kommande kapitel redogörs successivt för olika svårigheter
och tillkortakommanden. Som brukligt är i arbeten av denna karaktär eftersträvas
en öppenhet så att läsaren kan bedöma på vilka sätt min förförståelse påverkar
metodologin och diskussionen.

–––––––––
53 Jfr. 3.1.2.
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5.1.3 Intressefokus
De folkteoretiska utgångspunkterna för analys som presenterades under 1.5 styr
utformningen av enkät, intervjuer, observationer etc. Metodologin är således de-
ducerad, i meningen härledd (Johansson Lindfors, 1993) från dessa utgångs-
punkter. Därmed sagt att andra utgångspunkter inneburit att andra bilder avteck-
nat sig. Exempelvis utvecklas teorin i en mer renodlad hermeneutisk tolknings-
process efterhand utifrån empirin, och den förståelse som växer fram ger nya sätt
att närma sig empirin (Johansson Lindfors). Författaren hävdar dock att varje
undersökning måste ha ett fokus, eller ett teoretiska perspektiv. Hon beskriver en
”gyllene medelväg”, där det teoretiska perspektivet uppfattas som ett intressefo-
kus utifrån vilket forskaren närmar sig empirin. De folkteoretiska utgångspunk-
terna som omtalats ovan kan betraktas som ett sådant fokus.
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6. EMPIRISKA EXEMPEL

I detta och följande kapitel belyses, diskuteras och granskas kritiskt olika aspek-
ter av de tre perspektiven som presenterades i kapitel 2 till 4. Därmed kan i en-
lighet med syftet resonemangen åskådliggöras och illustreras utifrån ett empiriskt
material.

I kapitlet beskrivs inledningsvis hur det empiriska materialet samlats in. Av-
snittet innehåller sådana delar av metodologin som har giltighet för hela fram-
ställningen i detta och följande kapitel. I nästkommande avsnitt visas på såväl
metodologi som empiriska data rörande redovisning av intuitiva teorier. Därefter
redogörs för ett antal analyser av lärares tänkande kring undervisning och läran-
de utifrån de folkteoretiska utgångspunkter som introducerades under 1.5. Ana-
lyserna sätts också i relation till de tre perspektiven samt till en fortbildning.
Nästa kapitel inleds med en teoretisk diskussion om lärares tänkande, vilken del-
vis ligger till grund för hur fortbildningen utformas och genomförs. De delar av
analyserna som innehåller kommentarer kring fortbildningen placeras dock i
detta kapitel, då de är mer begripliga i denna kontext.

Det empiriska materialet är till övervägande del insamlat utifrån två tidigare
versioner av syftet med avhandlingen. Utifrån det första syftet var målsättningen
att undersöka om en fortbildning kan öka lärares medvetenhet om ”pedagogisk
kunskapsteori”54 så att de tar steg från en mer traditionsenlig undervisning till en
mer socialt konstruktivistisk, alternativt realt konstruktivistisk sådan. Ingången
kan beskrivas som hypotesprövande. Utifrån det andra syftet inriktades arbetet
på att studera om kunskaper i ”pedagogisk kunskapsteori” är väsentliga då lära-
ren försöker förstå, analysera och utveckla verksamheten ”att undervisa”.

Insamlingen av empiriskt material genomförs på ett naturbruksgymnasium i
norra Skåne, som erbjuder utbildningar riktade mot skogsbruk, fiske och vatten-
bruk samt jakt och viltvård. Lärarkåren består i huvudsak av medelålders män,
med i genomsnitt drygt 15 års erfarenhet av undervisning. Huvuddelen av lärarna
undervisar i mer praktiska ämnen. Lärarna förekommer i texten med fingerade
namn som ”Adam”, ”Bertil”, ”Caesar” etc. För att fåtalet kvinnor i undersök-
ningsgruppen ej ska kunna identifieras har de också givits mansnamn.

Efter att inledande kontakter tagits med en arbetsgrupp på skolan beslutas i ett
möte med all inblandad personal att jag ska genomföra en fortbildning kring
konstruktivism. Jag finner det lämpligt att i anslutning till denna även samla in
empiriskt material till avhandlingen. I figur 36 ges en översikt av arbetet.

–––––––––
54 Termen ”Pedagogisk kunskapsteori” betecknade i detta skede kunskapsområdet ungefär såsom det

avgränsas under 1.2.2.
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….teoriutveckling    XXXXXXXXXXXXXXX  teoriutv…

     �         �       � �           �       �                  	

Figur 36. Översikt av arbetsprocessen. Siffrorna nederst i de vertikala rutorna redovisar
hur många som deltagit i respektive aktivitet.

Den delvis öppna rutan längst upp markerar att den teoriutveckling som redo-
visades i kapitel 1 till 4 påbörjas redan med C- och D- uppsatserna, samt pågår
efter att analysen avslutats. Rutorna längst ner visar på de utvecklingsprojekt
som pågår parallellt med den empiriska undersökningen. Som en fortsättning på
fortbildningen genomförs ett av Skolverket finansierat utvecklingsarbete där jag
har en mer handledande och konsultativ roll. Övriga rutor i figur 36 kommente-
ras nedan.

6.1.1 Frågeformulär
Ett frågeformulär �55 utformas med ambitionen att ge en första bild av de delta-
gande lärarnas folkpedagogik, folkpsykologi, folkteori om kunskap samt veten-
skap, språk och den externa världen. Svaren används dels som underlag för dis-
kussioner i fortbildningen, dels för forskningsändamål. Utformningen av formu-
läret bygger på de folkteoretiska utgångspunkterna under 1.5. Fråga sex (se figur
37) avser exempelvis att ge en första bild av den tillfrågades folkpsykologi, dvs.
dennes intuitiva teori om hur hennes eget och andras medvetande fungerar. I fi-
gur 37 ges också några andra exempel på kopplingen mellan folkteorier och in-
tervjufrågor. Hela frågeformuläret återfinns i bilaga 1.

–––––––––
55 De svärtade siffrorna hänvisar till figur 36.
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Folkpsykologi 6 I denna fråga vill jag att du gör det omöjliga, nämligen sätter
dig in i hur det ser ut i en vanlig elevs huvud som du möter i din
undervisning.
   Gör ett försök att beskriva vad det innebär att tänka och vad
som skiljer vuxet tänkande från en elevs. Upprätta gärna en jäm-
förelse i punktform.

Folkpedagogik 10 Anta att du ska ta upp ett nytt moment i en klass, samt att du
själv arbetat med detta flera gånger tidigare. Beskriv hur du van-
ligtvis går tillväga när du mer konkret bestämmer hur undervis-
ningen ska läggas upp i den tänkta klassen.
11 Försök mer generellt redogöra för hur arbetsfördelningen ser
ut mellan dig och eleverna.

Folkteori om veten-
skaplig kunskap

8 Utgå från ett exempel hämtat från din undervisning och försök
förklara vad det är som har förändrats hos den elev som tagit ste-
get från att inte ha kunskap till att ha kunskap?
9 Försök i mer allmänna ordalag beskriva vad som skiljer okun-
skap från kunskap?

Figur 37. Exempel på frågor i frågeformulär.

Frågeformuläret prövas på fem lärare verksamma på olika stadier och skolor �.
Efter att ha gått igenom svaren samt erhållit synpunkter omformuleras några frå-
gor. Prövningen utfaller positivt i det att flera lärare påpekar att frågorna fångar
upp väsentliga aspekter av läraryrket, samtidigt som frågorna är svåra att besva-
ra.56

Frågeformuläret skickas ut till all undervisande personal, ledningsgrupp samt
två resurspersoner vid naturbruksgymnasiet, som alla ska delta i fortbildningen. I
den inledande texten framhålls bl.a. vikten av att formulera svar som motsvarar
vad den tillfrågade själv tycker, även om svaret blir mindre välmotiverat och ge-
nomtänkt. Vidare poängteras att svaren, efter att ha gjorts anonyma, ska använ-
das i den kommande fortbildningen samt, om tillåtelse ges, också för forskning-
sändamål. Detta liksom att beslutet om genomförande av fortbildningen tas på ett
gemensamt möte bör ha fungerat motiverande vid besvarandet av formuläret.

6.1.2 Intervju ett
En uppföljande intervju � genomförs efter ca. två veckor med 11 slumpmässigt
utvalda lärare. Utifrån en genomläsning av svaren på frågeformuläret formuleras
ett antal frågor beträffande sådant som kräver ytterligare belysning (se bilaga 2
samt figur 38). Exempelvis är svaren i en del fall för kortfattade eller otydliga
vad beträffar innebörden i olika begrepp.

–––––––––
56 Bl.a. vägrar en lärare, efter att ha arbetat med formuläret i fyra timmar, att lämna ifrån sig svaren

om inte hon erbjuds ersättning.
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Intervjufrågor till Sigurd

1 Finns det en ideal lärobok? Hur ser den i så fall ut? Etc.
2 -
3 Du tror på den senast framtagna sanningen. Vad betyder det?
4 -
5 Hur mäter du förståelse?
6 Kan en elev tänka på samma sätt som en vuxen? Vad är att tänka?
7 Markerad i text
8 Vad är teoretisk kunskap?

Figur 38. Exempel på frågor i den uppföljande intervju ett.

Alla intervjuer utom en utförs på skolan och tar 20-30 minuter per person. En
genomförs per telefon. Samtliga dessa ”intervju ett” spelas in på band.

Intervjun inleds med att en ram ges åt densamma (Kvale, 1997). Bl.a. beskrivs
hur intervjun är kopplad till enkäten, att den ska användas i forskning och ej har
med fortbildningen att göra samt vad som gäller beträffande konfidentialitet. De
intervjuade informeras om att det i detta skede inte är möjligt att för övrigt be-
skriva vad intervjun ska användas till, men att mer information ges senare. Vida-
re efterfrågas om bandspelare kan användas, vilket alla samtycker till.

I intervjusituationen nyttjas olika typer av frågor. Förutom de som på förhand
finns formulerade utifrån tidigare svar ställs frågor som uppkommer i den speci-
fika intervjun. De senare är vad Kvale benämner sonderade (”Har du fler exem-
pel på detta?”), specialiserade (”Jag förstår inte riktigt vad du menar med …”),
direkta (”Vad menar du med…?”) och tolkande ”Du menar alltså att…?”). Följd-
frågorna specificeras efterhand allt mer i de fall svaren tenderar dra iväg och
handla om något annat än vad intervjun avser. Då jag tycker mig ha uppnått för-
ståelse av hur den intervjuade resonerar kring en viss aspekt ställs en ny fråga.
Intervjun avslutas med frågan ”Jag försöker förstå mig på hur du tänker kring
undervisning. Är det något ytterligare jag borde frågat?”, så att tillfälle ges att
komplettera tidigare svar eller tillföra andra aspekter.

Intervjuerna genomförs utan tidspress och det är emellanåt tyst så att den in-
tervjuade kan söka efter svar. Då målsättningen är att erhålla förståelse av den
andres folkteorier används den av Kvale anförda frågetekniken också för att
hålla tillbaka mina egna tolkningar.

Vad beträffar förhållandet mellan intervjuad och intervjuare kan anföras att
fyra lärare troligtvis är positivt inställda då de tagit initiativ till fortbildningen,
samt talat med eller mött mig flera gånger. De övriga sju har träffat mig först då
beslut om fortbildningen fattas. Två av dessa uttrycker senare att de inlednings-
vis var mycket skeptiska till densamma, vilket också påverkar intervjun.57

6.1.3 Observation ett
Parallellt med intervjuerna utarbetas och genomförs observationer ❸ av lektioner
hos de lärare som intervjuas. Avsikten är att samla in material som gör det möj-
–––––––––
57 I ett fall ledde det till en delvis felaktig analys.
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ligt att jämföra vad lärarna säger i intervjuerna - dvs. vad de förmodas tänka -
och vad de gör i klassrummet. I samma syfte ombeds lärarna lämna ett repre-
sentativt prov.58

Observationerna har som teoretisk grundval skissartade versioner av olika
språkteorier relaterade till de tre perspektiven. Några exempel:

Ords innebörd problemfri/språkligt innehåll tas för
givet. (Traditionsenligt perspektiv)

Accepteras svar som vore de
bärare av gemensamt och lika
meningsgivande eller ställs frå-
gor/diskuteras vad elever och
lärare avser?

Kan ej veta om eleven förstått/ställer följdfrå-
gor/dialog kring vad som avses/ förtydliganden och
exempel. (Socialt och realt konstruktivistiskt perspek-
tiv)

Envägskommunikation (Traditionsenligt perspektiv)Förekommer i huvudsak en-
vägs- eller flervägskommu-
nikation?

Flervägskommuniktion (Socialt och realt konstrukti-
vistiskt perspektiv)

Figur 39. Exempel på koppling mellan teori om språk och fokus för observation.

Avsikten med observationerna är också att utifrån ett helhetsintryck försöka pla-
cera lärarna i något av perspektiven. Därvid undersöks:

WIII studeras som vore den WI/läraren går i genom,
eleven antecknar/ repetition med hjälp av övnings-
bok/innehåll diskuteras och värderas i liten utsträck-
ning/svaren är rätt/ fel/eleven kan, kan inte. (Tradi-
tionsenligt perspektiv)
WI studeras med utgångspunkt från WII/elevens fun-
deringar och frågor utgångspunkt, läraren utmanar
deras tänkande och inspirerar eleverna att hitta lös-
ningar på frågor. (Socialt konstruktivistiskt perspektiv)

Studeras WIII som vore den WI
eller studeras WII i förhållande
till WI eller studeras WII i rela-
tion till WI och WII?

WI och WIII studeras med utgångspunkt från
WII/läraren introducerar olika teorier och av veten-
skapen inspirerade undersökningsmetoder/försöker
fånga upp och utmana elevernas tänkande. (Realt kon-
struktivistiskt perspektiv)

Figur 40. Exempel på koppling mellan fokus för perspektiv och observation.

Observationerna kan sammanfattningsvis betecknas som ”selektiva” då de relate-
ras till frågor som utifrån teorin efterhand framstår som väsentliga (Johansson
Lindfors, 1993). Observationsprotokollet som helhet återfinns i bilaga 3. Liksom
vad beträffar intervjuerna genomförs ett antal provobservationer ❶, vilket leder
till smärre korrigeringar.

Vid genomförandet av observationerna avtalas tid med respektive lärare. In-
formation lämnas då om att jag som ett led i min forskning även önskar följa ar-

–––––––––
58 Inledningsvis finns också ambitionen att gå igenom läroböcker lärarna använder sig av, men detta

genomförs ej.
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betet i klassrummet. Observationen inleds med att jag kort presenterar mig, samt
informerar om att jag i första hand är där för att studera läraren. Jag placerar mig
därefter långt bak i klassrummet. När observationen slutförts tillfrågas några ele-
ver och läraren om lektionen kan betraktas som representativ ”Är det ungefär så
här ni brukar arbeta?”. Det förefaller som om observationen i liten utsträckning
påverkar arbetet. Detta kan för övrigt inte beläggas. Observationen kan beskrivas
som icke-deltagande och varar i 40-80 minuter.

6.1.4 Ytterligare insamlat material
Vid genomförandet av fortbildningen tillkommer en del empiriskt material ”på
köpet”. För det första inlämnas efterhand skriftliga enskilda reflektioner samt re-
flektioner utförda i grupp ❹. För det andra genomförs en mer gängse skriftlig ut-
värdering ❺ som finns bifogad i bilaga 4. Reflektionerna kommenteras vidare
under 8.3, medan utvärderingen diskuteras under 7.2.1.

Ca. fyra månader efter fortbildningen utförs ytterligare intervjuer och obser-
vationer ❻. Skälet till tidsutdräkten har sin grund i det dåvarande syftet att utvär-
dera om insikt i ”pedagogisk kunskapsteori” kan vara ett väsentligt hjälpmedel
då lärare planerar, analyserar och försöker förstå sitt arbete. Detta förutsätter att
en viss tid förflutit. Dessutom förväntas de teorier som behandlas under fortbild-
ningen röra aspekter av lärares tänkande som förändras långsamt.

Intervjuerna fokuseras denna gång kring situationer hämtade från respektive
lärares undervisning. Tanken är att en intervju som inriktar sig på praktiken kan
ge nya infallsvinklar på lärarnas folkteorier. Kanske är det så att läraren då hon
tillfrågas om något som just passerat i klassrummet resonerar annorlunda jämfört
med intervju ett, som mer tog fasta på hur läraren resonerar i allmänhet. Samma
lärare som förra gången deltar, med undantag för en som sökt sig annat arbete
och en som avbrutit fortbildningen.

Vid genomförandet av denna ”intervju två” observeras först en lektion och en
eller två situationer fokuseras (jfr. figur 41).

A Folkpedagogik - de processer som krävs för att be-
fordra kunskap
B Folkpsykologi - synen på elevens medvetande

Delta i en lektion. Fokusera si-
tuationer som berör:

C Värld III - kunskapsbegreppet ev. i förhållande till
lärobok

Figur 41. Exempel på de typer av situationer som fokuseras vid observation två.

Observationerna utförs mestadels i samband med att eleverna övar praktiska
moment utomhus; på skjutbanan, vid dammen, på hygget etc. Den följande in-
tervjun genomförs i de flesta fall efter att vi kommit tillbaka till skolan. Här ställs
frågor liknande dem som lärarna tidigare mött i frågeformuläret �, fast med ut-
gångspunkt från vissa fokuserade situationer. För att underlätta intervjun har på
förhand ett antal frågor formulerats (se figur 42).
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A/B Kanske inledning Hur kom du fram till denna uppläggningen?
     Hur tänkte du?
Varför är det lämpligt att göra så här?
Vilken är lärarens roll/elevens roll?
Hur tänker du kring elevens medverkan?
     Kan denna påverka elevens lärande?
Vad lär sig eleven i denna situation?
Hur lär eleven?
Vad händer med eleven när hon lär sig?
     Vad är det som förändras?
     Förändras elevens tänkande?

Figur 42. Exempel på frågor som kan aktualiseras vid observation två.

Under ”observation två” markeras de frågor som efterhand aktualiseras. Frågor-
na följs under intervju två upp på liknande sätt som i intervju ett. I bilaga 5 finns
förlagan till den andra observationen och intervjun.

Lärare och elever informeras vid genomförandet på liknande sätt som vid den
första observationen och intervjun. Atmosfären i intervjuerna kan nu betecknas
som öppen och givande. De intervjuade lärarna förefaller oreserverat vilja dela
med sig av sitt tänkande kring undervisning och lärande. Detta kan till en del
förklaras av att vi mött varandra under fortbildningen, skolverksprojektet etc.
Intervjuerna spelas in på band och varar i 15-25 minuter.

Efter en preliminär analys av de första intervjuerna konstateras att det troligt-
vis inte går att påvisa några skillnader i lärarens tänkande mellan intervjutillfälle
ett och två. För att ytterligare kontrollera antagandet väljs två avsnitt ut ur inter-
vju ett och två med Tore. En av dessa rör frågan vad kunskap är (se figur 43), en
annan handlar om språk.

Figur 43. Texter kring kunskap hämtade ur intervju ett och två med Tore

Texten förevisas Tore som bl.a. ombeds visa på skillnader i synsätt mellan sva-
ren, men han finner inga sådana. I bilaga 6 återfinns underlaget till hela denna
prövning. Idén att det går att göra sig en bild av eventuella förändringar i lärares
tänkande kring ”pedagogisk kunskapsteori” överges därmed i detta skede slut-

Om kunskap
Intervjuare: Vad är kunskap?
Kunskap är att ha en helhetssyn på samhälle och människor, och att ha möjlighet och kun-
skap, alltså veta hur man gör för att ta reda på fakta. Kunskap är också att kunna sålla, vad
är viktigt, vad är inte viktigt, kunna jämföra två olika åsikter, väga dom mot varandra.
(text ur intervju x)

Intervjuare: Vad är kunskap?
För mig är kunskap att man har en helhetssyn på saker och ting och kan liksom referera till
olika ämnesområden och, det viktigaste då, att när det finns något som jag känner att jag be-
höver veta att jag vet var jag ska hitta det någonstans…och sen då även att man har en per-
sonlig mognad att kunna se saker och ting från många olika håll och väga argument för och
emot.
(text ur intervju y)
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giltigt. Folkteorierna förefaller därmed betydligt stabilare än vad som tidigare
antagits.59

Då ambitionen inte längre är att mäta någon slags förändring intervjuas samt-
liga lärare som deltagit i fortbildningen kring aspekter av denna. Intervjuerna �
grundas ej i något väl formulerat syfte, utan kan ses som ett sätt att fånga upp
nya aspekter under en fas av förvirring. Exempel på frågor som ställs redovisas i
figur 44. Hela förlagan till intervju tre återfinns i bilaga 7.

Figur 44. Exempel på frågor vid intervju tre.

”Intervju tre” genomförs samtidigt med intervju två för de sju lärare som del-
tagit i intervju ett. Kompletterande intervjuer görs med de två som redan inter-
vjuats en andra gång. Övriga 11 intervjuas endast om fortbildningen, utan någon
föregående observation. Den tredje intervjun tar 10-20 minuter.

Intervju tre presenteras och utförs på liknande sätt som intervju två. Detta in-
nebär t.ex. att de i förväg uppgjorda frågorna efterhand kompletteras med följd-
frågor. Atmosfären i intervjun förefaller vara ungefär densamma som i intervju
två, dvs. öppen och givande.

6.1.5 Transkribering och kategorisering
Den tredje intervjun överförs som helhet till text. Förutom tal noteras dröjsmål,
tecken på tveksamhet samt tydliga känslomarkeringar. De delar av intervju ett
och två som har relevans för det fortsatta arbetet transkriberas på liknande sätt.
Jag återkommer till detta.

I samband med transkriberingen av intervju tre kategoriseras materialet utifrån
ett antal aspekter (se figur 45 samt bilaga 8). Relevanta textavsnitt om några ra-
der upp till en halv sida hänförs till respektive kategori. Emellanåt placeras
samma text i flera kategorier. Textavsnitten markeras med radnummer och den
intervjuades namn i det fall behov av kontextualisering senare uppkommer.

Valet av kategorier följer delvis ur det dåvarande delvis övergivna syftet att
utröna om insikt i ”pedagogisk kunskapsteori” kan vara ett väsentligt hjälpmedel
då lärare planerar, analyserar och försöker förstå sitt arbete. Kategorierna A, B
och M är exempel på sådana. Ytterligare kategorier utformas för att försöka
fånga upp andra aspekter som eventuellt kan vara användbara. Kategorierna C, L
och N är exempel på dylika. Kategoriseringen är m.a.o. inte utförd utifrån någon

–––––––––
59 I avsnitt 7.1.3 resoneras vidare kring lärares kunskapsutveckling ur ett realt konstruktivistiskt per-

spektiv. Bl.a. argumenteras för att en förändring av lärares tänkande måste förstås på flera nivåer.

A Har du någon nytta av fortbildningen i din lärargärning?
B Har fortbildningen påverkat ditt sätt att tänka kring undervisning?
C Har fortbildningen påverkat ditt praktiska arbete sedan terminsstarten?
D Hur stort projekt är det att förändra sin tankegrund?
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Figur 45. Exempel på kategorier.

slags induktiv teorigenerering på empirisk grund (Starrin, Larsson, Dahlgren &
Styrborn,1991). Tilläggas kan dock att vissa kategorier aktualiseras vid genom-
förandet av intervjuer, då band avlyssnas, under transkribering etc., vilket pekar
hän mot en blandning av ett deduktivt och induktivt tillvägagångssätt.

6.2 Intuitiva teorier
Föreställningen att lärare – och människan i allmänhet - gör sig intuitiva teorier
är central i denna avhandling. I de folkteoretiska utgångspunkterna antogs lärare
inneha ett antal folkteorier relaterade till kunskapsområdet ”pedagogisk kun-
skapsteori”. Avsikten är att i detta avsnitt med hjälp av citat ge exempel på vad
som kan avses med intuitiva teorier. Exemplen omfattar folkteorier om elevens
medvetande och lärande, om hur pedagogik bör bedrivas, om kunskap, språk
m.m. Dock ges inga exempel på intuitiva teorier om den externa världen då det
visar sig svårt att ringa in sådana föreställningar. Inte heller relateras exemplen
till något speciellt perspektiv. Beskrivningen av metodologin nedan omfattar för
övrigt endast aspekter som är relevanta för detta avsnitt.

Under 1.4 definierades intuitiva teorier bl.a. som alldagliga, ofta oreflekterade
förgivettaganden. I sammanfattningen i avsnitt 1.6 hävdades t.ex. att intuitiva te-
orier ofta förvärvas utan att vi är medvetna om det. Under 1.6.1 påstods att intui-
tiva teorier emellanåt är explicit formulerade. Därmed inställer sig förstås frågan
om det går att redogöra för något som förvärvas omedvetet och som endast
emellanåt är explicit formulerat.

De förmodade exemplen på intuitiva teorier hämtas från situationer då den
intervjuade själv påstår sig vara tveksam, då längre tankepauser uppstår, då reso-
nemanget är mer prövande, då hon skrattar e.d. M.a.o. tas tillfällen då de inter-
vjuade har svårt att formulera sig som intäkt för att det rör sig om ett mer prö-
vande och intuitivt resonemang. Sannolikt förekommer en mängd andra exempel
som ej uppmärksammas. I avsnitt 8.2 resoneras kring några svårigheter med att
bedöma huruvida ett resonemang kan anses som intuitivt eller inte.

Exemplen som redovisas nedan härrör från lärares tänkande såsom det visar
sig utifrån en intervju. Detta får till följd att exemplen troligtvis är något mindre
intuitiva eftersom de explicit formulerats. Valet av exempel på vad som kan be-
traktas som intuitiva resonemang görs av mig. Kanske motsvarar ett i mitt tycke
intuitivt tänkande hur den intervjuade resonerar i allmänhet, även i de fall hon

Personlig nytta av fortbildning

Aspekter på projektet att för-
ändra sitt  tänkande kring un-
dervisning

Personlig utveckling på sikt
om tjänstledigt

A

B

C

L Intuitiva teorier hos ip

M Teorier som verktyg
efter fortbildning

Läraryrket har efterhand aktu-
aliserat olika frågor

N
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känner sig mer säker. Emot denna tolkning talar omständigheten att de utvalda
avsnitten skiljer sig från resten av texten.

Med mer specifika frågor som ”Är detta något du tänkt på förut?”, ”Hur tror
du intervjun påverkat din syn på denna fråga?” och ”När vi började prata om …
uppfattade jag att du kände dig osäker. Har du blivit mer säker nu?” kunde kan-
ske de intuitiva teorierna mer noggrant ringats in. Detta har emellertid inte här
satts i första rummet.

Exemplen är hämtade från såväl intervju ett och två som tre. Refererade av-
snitt ur intervju tre hänförs under transkriberingen till kategorin L.60 För att välja
exempel från intervju ett och två avlyssnas banden två gånger och i samman-
hanget relevanta avsnitt transkriberas. De redovisade exemplen på vad jag upp-
fattar som intuitiva teorier är bland de mest tydliga av de 59 som noteras. Avsnitt
som identifierar person eller är oväsentliga i sammanhanget har strukits. Enskil-
da borttagna ord markeras med xx, längre avsnitt med (… xx….) I de fall något
ord ej har gått att tyda markeras detta med (ohb) samt en siffra efter som anger
ungefär hur många ord som fattas. Med … markeras tankepauser.

6.2.1 Om folkpsykologi
I materialet finns ett tjugotal exempel på intuitiva teorier om elevens medvetande
och lärande. I ett av dessa antar Qvintus att eleven lär sig mer om en kamrat be-
rättar liksom om eleven har något konkret framför sig.61

Intervjuare: Kan man säga något om hur det går till för eleven, vad, hur
går lärandet till för eleven i denna situationen, har du någon uppfattning
om det?
-Ja, alltså jag tror…alltså dels tror jag att dom, när det är en kamrat
som…talar om på något vis så, så, ibland tror jag det får större gehör än
när det är jag som står där, då, då, då upplevs det som viktigt på något
vis s.a.s. och sen likadant det att de har möjlighet, att de har liksom xx
framför sig, att dom liksom, det blir greppbart på något vis, dom ser vad
den andre pekar på, de kan själva titta och känna på den så här va.
Intervjuare: Det ska vara en konkret situation?
-Ja, det är ju både då liksom mentalt och visuellt, liksom alla sinnena är
med på något vis, hör, ser, känner, luktar, speciellt xx. (Intervju två)

Viktor har en känsla av att det syns på elevens kroppsspråk om hon lärt sig nå-
got.

Intervjuare: Har du något sätt att kolla på om de har förstått?
-Nej, man ser det naturligtvis på proven delvis va, men även, jag tycker
när man förklarar under lektionens gång så, man märker om de har för-
stått eller inte.

–––––––––
60 Jfr. figur 45.
61 Ytterligare ett exempel redovisades i kapitel 1.
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Intervjuare: Hur märks det?
-Ja, med deras kroppsspråk. Att, dom kan mycket väl, om man frågar dom
”Har du förstått” så kan de mycket väl säga ja och nicka, men man mär-
ker på dom om dom inte har gjort det, då får man köra ett varv till. Jag
inbillar mig att jag märker att de har förstått, ibland har man naturligtvis
fel. Jag tror man märker det på kroppsspråket. (Intervju ett)

Olof tänker sig att eleven kan tänka lika abstrakt som en vuxen.

Intervjuare: Tror du att en elev kan tänka på samma sätt som en vuxen,
jag tänker lika abstrakt eller lika logiskt eller vad man vill säga?
-Nej som regel gör dom nog inte det eftersom dom inte har så mycket sa-
ker och, så mycket erfarenheter och hänga upp sitt tänkande på som vi
har…så ser det nog lite annorlunda ut, med det är ju…det finns kanske
exempel, det finns kanske områden där de kan…eh som ett område som
exempelvis en elev har sysslat väldigt mycket med, är intresserad av att
det tänkandet skiljer sig kanske inte så mycket från det som vi tänker som
är lite äldre.
Intervjuare: Det är lika komplicerat, lika vad ska man säga, lika genom-
tänkt, lika reflekterat?
-Ja om det är en sak de har s.a.s. intresserat sig för och sysslat mycket
med… men det klart de kan inte koppla det till, eftersom de inte har lika
många runtomkringerfarenheter så kan dom ju kanske inte tänka…eh
(skrattar) tänka i, liksom i, koppla det till så många olika saker, men det
ligger ju närmare när de har intresserat sig för en sak, måste det ju va.
(Intervju ett)

6.2.2 Om folkpedagogik
Två exempel på mer intuitiva resonemang om hur pedagogik bör bedrivas åter-
ges nedan.62 Helge funderar kring hur läraren bör gå tillväga om han har som
ambition att utgå från den nivå eleven befinner sig på.

Intervjuare: Tror du att fortbildningen på något sätt påverkar ditt sätt att
tänka kring hur man bör undervisa?
-Mm, tycker jag…kanske, kanske, ja det gör jag, men kanske att man för-
söker emellanåt just det här att försöka starta på elevens nivå, att man
försöker ge det ytterligare lite tyngdpunkt då …men på något sätt, även
om det kan…då var nytt så är det samtidigt en, blir det samtidigt en själv-
klarhet också att…det märker man alltid, säger man nåt och börjar på ett
område där dom inte har grunderna, så funkar det ju inte.
Intervjuare: Alltså det blev en självklarhet under kursen, eller det var det
innan eller…?

–––––––––
62 Ytterligare ett exempel redovisades i kapitel 1.
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-Ja, på något sätt så har det…kanske att man, kanske att man lite mer in-
nan då försökt så att man ska hitta vilken nivå eleverna är på, och så
börja på den då, och sen……xx … …men kanske lite då mer i stället för-
söka jobba så att de får hitta sin nivå och sen därifrån att man börjat
bygga, inte efter någon modell som jag hittat på utan efter sin egen mo-
dell. (Intervju tre)

Tore visar på en osäkerhet beträffande hur grupparbete egentligen fungerar.

Intervjuare: Sen står det på slutet ”Det är lätt att som lärare tappa fot-
fästet”, då undrar jag vad menar du med det? (Intervjuaren refererar till
ett svar på enkäten beträffande nackdelar med grupparbete)
-(skrattar) det är lite så jag känner nu då…
Intervjuare: Ja, vad betyder det?
-…att man, det här rädslan, att man inte riktigt har koll på vad alla ele-
verna gör, eller att dom gör något, utan tre dagar innan redovisning ”Ha,
ha, vi har inte gjort någonting”…och, men det gäller väl att ha is i magen
där och liksom försöka ge dom tid och komma fram till att, dom måste ta
tag i det här och göra det, för att det är ingen annan som gör det åt
dom…och det kan jag väl känna, (…xx…), detta arbetssättet gör ju att
man måste ge eleverna frihet och då kan man ju känna att man inte riktigt
vet vad man håller på med. (Intervju ett)

6.2.3 Om kunskap och vetenskap
Begrepp som ’sanning’ och ’kunskap’ är ofta problematiska. Exempelvis fram-
står sanningsbegreppet som mer tveksamt då intervjun av Sigurd fortskrider.

Intervjuare: Kan man prata om sanning då?
-Ja, det är det som är frågan om man ska prata om sanning egentligen
va…det är ju, man tror ju på någonting som är, man tror på att det är på
det här viset ju… och…men det som jag uppfattar som skrivs numera,
som forskningen jobbar med nu, det är ju…tycker jag ligger väldigt, allt-
så jag tror på det om man säger så i stället, om man uttrycker sig så va,
så tror jag på det, men det…
Intervjuare: Och det kan visa sig falskt?
-…det kan visa sig vara falskt också, det är ju…men man måste ju tro på
det för att man ska kunna, så man kan liksom inte säga så att, man kan ju
inte utgå från att det är falskt, att det inte är sant det som skrivs i lärobo-
ken, utan man måste tro på det också ju tycker jag det…det är en förut-
sättning för att kunna jobba med läroböcker, dom man använder ju, eller
framför allt faktaböcker som jag tycker då, i den, i den bemärkelsen.
Intervjuare: Man kan inte säga till eleverna att det här stämmer nog, el-
ler…
-Nä det tycker jag inte man kan göra.
Intervjuare: Varför?
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-… …ja…ställer mig på pottkanten där, ja det klart. Nej jag tycker
att…många gånger så går jag ut och säger kanske inte just när det gäller
fakta och sånt, men jag säger ”Så här tror jag att det är, så här tror jag
att det fungerar va”, liksom och sen när det gäller saker som man inte är
helt hundra på eller saker som man kan tycker olika på så säger jag att
det här är min uppfattning, så här tycker jag va, men man kan även tycka
på detta, eller det finns även dom som tycker så här, se det på det här vi-
set också va…(Intervju ett)

I intervjun med Xerxes resoneras kring ’kunskap’.

Intervjuare: Är kunskap en färdighet?
-Mm…nja…ja både ock kanske, om någon använder det som ett redskap
så är det väl en färdighet.
Intervjuare: Du skriver ”Okunskap är när du inte vet, när du inte vet vad
du ska använda kunskapen till.” (Intervjuaren refererar till ett svar på
enkäten.)
-Okunskap?
Intervjuare: Ja
-Mm, det kan ju vara, träffade en tjej som hade läst, alltså en ryss, också
hade hon läst socialismen på den tiden då, och hon var alltså högutbildad
där, hon var lärare på ett universitet, hon hade ingen nytta av det nu, hon
kunde inte få något jobb p.g.a. det, examen var helt bortkastad.
Intervjuare: Men det låter som att det är något annat än en färdighet,
kunskap?
-Ja, jo, då är det, jag vet inte vad det är, vad det är exempel på.
Intervjuare: Är den ämnesbunden kunskapen…om man säger vad kun-
skap är…?
-Hm…
Intervjuare:…bunden till xx eller…
-Nja…
Intervjuare: Finns det en speciell xx kunskap skild från denna kunskapen?
-Nej det tror jag inte. Är man intresserad är det lätt att få kunskap och lä-
ra sig namn på fåglar, (ohb1)
Intervjuare: Ja, okej, nu förstår jag….för om man säger att kunskap har
mycket med färdighet att göra då kan man ju tänka sig att de färdigheter-
na är dom samma i olika ämnen.
-Mmm…
Intervjuare: Eller det är de kanske inte?
-Nej, jag har ju xx också.
Intervjuare: Ja, är det olika färdigheter där, är det olika kunskaper i…
-Ja det tycker jag ganska mycket.
Intervjuare: På vad sätt.
-Ja det är ju olika, mycket olika hjärnhalvor som arbetar tror jag. Så,
man kan bli väldigt bunden av xx att man bara kan tänka precis som man
har blivit undervisad, medans (…xx…), det är mer att man själv ska
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komma fram till saker, kan man inte sitta och lära sig vad man ska tycka.
Så får man väl kunskaper mer genom livserfarenhet. (Intervju ett)

En diskussion kring ett svar på enkäten leder till följande samtal om vad Viktor
avser med ”förmåga att se samband”.

Intervjuare:… nu är jag ju så intresserad av vad du tänker kring olika sa-
ker så nu vill jag veta ”förmåga att se samband”, vad menar du med det?
-Vad menar jag med det…eh jag menar att utifrån, att man kan dra slut-
satser, det är väl det jag är ute efter där, att man…
Intervjuare: Du skriver exempelvis ”(…xx…)”.
-Mm, att, att kanske då koppla teori till verkligheten, praktiken. Att man,
jag menar läsa sig till kunskap är en sak, alltså att kunna rapa upp den är
en sak, men samband emellan…ja, egentligen menar jag väl analys där
va, kanske att, att kunna gå ett steg längre. (Intervju 1)

6.2.4 Om språk
I intervjun med Petter hävdas bl.a. att läraren bör förklara samma sak med olika
ord för att eleven ska förstå. Uppföljningen av Petters tankegångar från intervju-
arens sida har dock mer att önska.

Intervjuare: Förstår eleverna vad du säger, dom ord du använder?
-Jag hoppas det, och i de flesta fall så förstår dom nog. Jag har en ovana
att, att ta om saker och ting, bara försöka ändra på, på sättet att uttrycka
sig.
Intervjuare: Varför gör du det?
-Ja man, ibland får man ju en känsla av att det är några som inte riktigt
har förstått. Dom tittar lite konstigt på en och liksom försvinner lite, då
får man försöka hämta in dom med, med ett annat sätt att formulera sig.
Intervjuare: Förstår eleverna varandra…?
-…nä…
Intervjuare: Dom ord de använder.
-Ja när dom pratar med varandra i dagligt tal förstår dom varandra,
men, men det är ju ofta som man ber elever förklara någonting och de
andra inte begriper. Det beror ju på att den eleven som förklarar inte
heller ha begripit…så då stämmer det inte med mitt tidigare resonemang.
(Intervju ett - svaret följs tyvärr ej upp med ytterligare frågor)

Olof möter i intervjun frågor som kan uppfattas som märkliga. Troligen talar vi
här om förståelse av språk på olika nivåer.

Intervjuare: Förstår eleverna de ord du använder?
-Hur menar du?
Intervjuare: Alltså när du pratar med eleverna, förstår dom dej, vad du
säger?
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-…ja…det, det…det kan man ju s.a.s. ta reda på genom att, genom dels
och ställa frågor, dels att diskutera saker och ting, då förstår dom, då
märker ju jag om de förstår mig eller inte.
Intervju: Hur ser du det då?
-…att eleven förstår mig? Ja, det är att jag får en respons på det jag sä-
ger va, att om, om dom…dom svarar på ett sånt sätt (skrattar) så att…så
tycker jag det är ganska naturligt att man liksom…att jag förstår att dom
har fattat det efter vad de säger va…det är lite grann kanske självklarhet,
men det…
Intervjuare: Förstår de varandra?
-Eleverna?
Intervjuare: Ja, alltså när de pratar, förstår de de ord de använder?
-Ja, det skulle jag tro de gör, det kan jag inte tänka mig annat. (Intervju
ett)

6.2.5 Om intuitiva teorier på väg
Här ges några exempel på resonemang som förefaller visa på intuitiva teorier i
vardande. Lärarna ger i ett prövande resonemang uttryck för idéer de är på väg
att omfatta, men ännu inte lyckats formulera ens för sig själva. I de två första ex-
emplen försöker Tore få tag i en vision som han måste få grepp om innan han är
beredd att ta nya steg.

Intervjuare: Det låter som du inte har hunnit med…visionerna, utan du är
uppe i jobbet nu.
-Ja, ja så kan man säga. För att om jag ska kunna skapa mig själv nya
sanningar och förstå nya sammanhang som kanske, alltså, jag ska kunna
se nya bilder, och lite grann kanske lägga det, inte, inte bakom mig, men
lite grann till sidan…för att kunna se nya sammanhang s.a.s., så måste
jag på något vis börja från scratch…sen kan jag lägga på det på det and-
ra, men jag måste liksom ha grepp om det nya först. (Intervju tre)

Tore fortsätter längre fram i intervjun:

-Mm, mm, mm, ja, nä jag kommer inte ihåg det men…det var någonting
med att om man inte har…bla, bla, bla, spelar det ju ingen roll, då trillar
ju, då har man ingen nytta av det ändå, det var någon sån formulering
som, som jag fick precis tag på tråden och så tappade jag den igen då va,
och den tråden måste jag hitta igen känner jag.
Intervjuare: Varför tror du den är viktig?
-För att det kändes på något vis att eh…ja som lärare tycker jag ju att
man måste utvecklas pedagogiskt hela tiden, det är ett givande och ta-
gande, och …jag tror att…det är kanske dumt att säga det så, men jag
tror att, eh, för min del…
(avbrott för elevbesök)
-…var var jag nu.
Intervjuare: Ska jag spola tillbaka?
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-Nej (skrattar), jo, att jag måste låta bli att lyssna på andra lärare som
har sin, som har sin filosofi klar, innan jag själv vet var jag står va, för
jag kan inte bara anamma någon annans, utan jag måste själv ta in och
eh lägga det till min egen kunskap och få, alltså bygga det på min peda-
gogiska grundsyn s.a.s. (Intervju tre)

David tycks också beskriva intuitiv teori på väg.

-Pramling tyckte jag, intressant om man hade fått grupper i den storleken
så att det var möjligt…
Intervjuare: Var det något i hennes, alltså, nu är jag inte intresserad av
exakt vad hon sa, utan jag är intresserad av vad du minns, var det nå-
gonting du minns i tänkandet?
-Ja, jag minns ju den här dialogens framskridande i dialogen med de här
ungarna som satt…
Intervjuare: Vad var det du tyckte var attraktivt med det?
-Det var att…dom hade en upptäckarglädje i det de höll på med och blev
nyfikna och man resonerade kring, och jag tror inte ungarna…förnam på
något vis att dom…att de var utsatta för någon inlärning utan dom tog det
naturligt…och den biten tror jag skulle passa de här eleverna på skolan,
att få det en annan väg, och xx blir många gånger teoretisk, (…xx …) men
kan man sen integrera det kanske, det här praktiska synsättet eller i mind-
re grupper och diskussionen också koppla xx till det så tror jag att man
har kommit en bit på väg. (Intervju tre)

6.2.6 Om andra lärare
Avslutningsvis ges några exempel på lärare som haft intuitiva teorier kring kol-
legernas tänkande om undervisning och lärande. Ivar får inleda.

Intervjuare: Eller var det teorierna tyckte du som var, som jag pratade
om, som…
-Nä, jag tyckte nog det här när vi satt och snackade, att höra andras re-
flektioner, det tyckte jag var bra…men blev ju, ibland blev man förvånad
liksom, man hade, man går ju och inbillar sig saker och ting, att han där
är nog si eller så, men det var ibland man liksom reagerade på…
Intervjuare: Reagerade du positivt eller negativt, eller både och eller?
-Det har varit både och, det har det varit. För det är ju så att man, man
träffas som kollegor här va, men, men vad vi egentligen håller på med när
det gäller undervisning, det vet vi väldigt lite om egentligen eftersom man
aldrig är med…för att på något vis så det är ju med enstaka man kör lite
gemensamt ihop med som man då vet vad de går för, men vissa det vet
man inte alls, man, man har fått för sig att, att hans inställning är si eller
så men det är inte alltid det stämmer… (Intervju tre)

Petter resonerar på ett liknande sätt.
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Intervjuare: Så du tror att det var främst, det som jag pratade om, teori-
erna som…
-Ja, jag tror det, sen var det när man också märkte att, att vi svarade så
väldigt olika som vi gjorde, så att man kunde välja ut en som man tyckte
var bra, sen var det några som var mindre bra då va, att det finns en sån
spännvidd i den här va…nu vet vi att vi tänker, vi tänker olika.
Intervjuare: Det visste ni inte innan?
-Nej inte så. Lärare lever ju alltid i en isolerad värld ju, (ohb2) vi har gått
in i våra klassrum och stängt dörren, så har man trott att den ene gjorde
si och den andre gjorde så. Det här skapade en öppenhet…(Intervju tre)

Helge får också rucka på sina föreställningar om kollegerna.

-Jo det tror jag att jag haft och jag tyckte en viktig bit var de här diskus-
sionerna och att se lite vad övriga kollegor hade för arbetssätt och syn på
olika saker, det tror jag nog var det som jag värdesatte mest då att man
kanske både i vissa fall både undervärderade och övervärderade oli-
ka…dom som arbetar här på skolan då…det tyckte jag var jättepositivt
och att…fick man säkert lite nya synpunkter och kanske…det känns ju inte
att jag har liksom förändrats. (Intervju tre)

6.3 Intuitiva system av föreställningar
Syftet med denna avhandling är bl.a. att utifrån ett empiriskt material belysa,
diskutera och kritiskt granska perspektiven som presenterats i kapitel 2 till 4. I
detta avsnitt redovisas analyser av hur ett antal lärares folkpsykologi, folkpeda-
gogik, folkteori om kunskap samt vetenskap, den externa världen och språk kan
te sig. Den teoretiska genomgången och arbetet med analyserna sker således pa-
rallellt utifrån en likartad folkteoretisk utgångspunkt, vilken sammanfattats i av-
snitt 1.5 och åskådliggjorts i figur 2.

Genom att på detta sätt sortera ett empiriskt material kan såväl de gemen-
samma utgångspunkterna som perspektiven ytterligare genomlysas. Analyserna
relateras i avsnittet också till fortbildningen och en utvikning görs kring lärande
via imitation. För att i så stor utsträckning som möjligt ge en rättvisande bild av
respektive lärares tänkande har ett antal metodologiska arrangemang vidtagits. I
detta avsnitt beskrivs endast de delar av metodologin som har relevans för arbe-
tet med analyserna. Resultatet av analyserna diskuteras vidare i kapitel 8.

Det empiriska materialet hämtas från frågeformulär, inlämnade prov, obser-
vation ett samt intervju ett, två och tre. Att material som insamlas med drygt fyra
månaders mellanrum nyttjas beror på att förändringar i lärares tänkande kring
frågeställningar relaterade till ”pedagogisk kunskapsteori” ej kan påvisas mellan
intervju ett och två, samt att en förändrad syn på undervisning och lärande för-
faller vara ett större projekt som sker under lång tid.63

–––––––––
63 Jfr. 6.1.4.
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Varje analys inleds med att intervju ett och två avlyssnas två gånger, varefter
all övrig information gås igenom. Därmed ges en första helhetsbild av respektive
lärares tänkande. I nästa steg sorteras relevanta textavsnitt från frågeformulär och
intervju tre under rubrikerna ”Föreställningar om elevens medvetande” (dvs.
folkpsykologi), ”Föreställningar om hur pedagogik bör bedrivas” (dvs. folkpeda-
gogik) etc. Samma textavsnitt sorteras emellanåt in under fler rubriker. De delar
av intervju ett och två som ger ny information transkriberas, samt sorteras under
relevanta rubriker. Tillvägagångssättet kan benämnas som
”meningskoncentrering”, med vilket avses att den väsentliga innebörden kon-
centreras i några få ord (Kvale, 1997). Resultatet av observation ett liksom en
bedömning av huruvida inlämnat prov innehåller frågor som kräver svar av fak-
takaraktär, mer utredande e.d. beskrivs och placeras in under relevant rubrik.
Varje texts ursprung markeras så den vid behov kan härledas till intervju ett, ob-
servation ett etc. Data som ej faller under någon rubrik används ej. Sammantaget
upptar den sorterade texten tre till nio sidor per person. Något exempel kan av
integritetsskäl ej bifogas.

Arbetet fortskrider med att texten under varje rubrik förses med underrubriker
och att relevant material ånyo sorteras. Underrubrikerna blir olika för respektive
lärare beroende på innehållet i insamlat materiel. Ett exempel underrubriker för
en lärare återfinns i figur 46.

Föreställningar om elevens medvetande
Elevens tankeinnehåll + personlighet
Självförtroende
Olika elevförutsättningar kopplat till lärande/tänkande
Arrangemang nödvändiga för lärande
Lärandet effekt
Grupp
    -Fördelarna: 
    - Nackdelar:

Föreställningar om hur pedagogik bör bedrivas
Kursstart
Motivationsväckning
Metodik
   a/ fakta
   b/ mer självständigt arbete/praktiskt
Grupp
   -Fördelarna:
   -Nackdelar:

Figur 46. Exempel på rubriceringar.

Texten vid respektive underrubrik meningskoncentreras i en eller två satser. En
utgångspunkt är att vara trogen mot materialet så att olika motsägelser inte för-
svinner. Analysen kan beskrivas som en pendelrörelse mellan empiriskt material
och tolkning. Miles och Huberman (1994) hävdar att verifiering av olika konklu-
sioner ibland består i att en sekundsnabb tanke kontrolleras mot data, och ibland
i en längre och mer elaborerad process. Författarnas redogörelse stämmer väl
överens med mitt tillvägagångssätt. I de fall materiel från observation och prov
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används markeras detta, så att det senare kan kontrolleras om det som uttrycks i
intervjun stämmer med det som utförs i praktiken.

Då analysen genomförs visar det sig att ’extern värld’ vid olika tillfällen ges
olika innebörd. Emellanåt förstås begreppet mer filosofiskt, dvs. som den fysiska
värld där objekten befinner sig, till skillnad från medvetandet om denna. Emel-
lanåt ges det en mer vardaglig innebörd. Exempelvis talas det om skolans värld
och världen utanför skolan. Min oförmåga att hålla isär dessa innebörder får till
följd att alla tolkningar under rubriken ”Folkteori om den externa världen” är av
mindre värde. I analysen har det inte heller kunnat tas hänsyn till att samma lära-
re undervisar i flera ämnen och kanske tänker delvis olika. Vidare har omstän-
digheten att lärare är olika verbala bl.a. fått till följd att den slutliga texten är
längre för de mer verbala. Därmed kan dessa kanske felaktigt framstå som mer
genomtänkta.

Enligt Dahlberg, Drew & Nyström (2001) utmärks en ideal intervju av att det
sker en reflektion av helt ny sort. De intervjuer jag genomför resulterar troligen i
att deltagarna formulerar nya tankar. Sigurd och Xerxes får exemplifiera detta:

Sigurd: För det är inget som jag tycker är självklart att svara rakt av så
här och så här och så här va, för jag har inte tänkt igenom det på det vi-
set när du ställer frågorna här, var man står för någonstans egentligen,
hur långt man har kommit eller såna bitar…Men det är bra att få sådana
här frågor. (Intervju tre)

Intervjuare: Jag försöker begripa mig på hur du tänker kring undervis-
ning, det är det det går ut på det här. Är det något som du tänkte på när
du svarade på de här som jag verkligen borde frågat om?
Xerxes: Nej, alltså det var inte lätt att svara på, så…
Intervjuare: Är det någon väsentlig information som fattas liksom kring
hur du tänker kring…undervisning? Jag kan ju ha ställt dåliga frågor
s.a.s.
-Nej men, nej tyck.. ja men det var ju annorlunda frågor var det ju, men
det är bara bra liksom att få en, en annan synvinkel, alltså jag hade ju
inte ställt samma frågor kanske men, tänka liksom, att bli tvingad att tän-
ka på, på dom svaren på dina frågor. (Intervju tre)

Under 5.1 refererades till Hartman (1998), som hävdar att varje beskrivning
av människors föreställningar bör innehålla hela system av sådana. Under de 20-
30 timmar jag arbetar med respektive analys växer system av folkteorier fram.
Att respektive lärare innehar motsvarande strukturerade system är inte troligt.
Med hänvisning till Schütz kan redovisningen sägas vara ett resultat av en di-
stansering från lärarens oreflekterade erfarenhet i upp till fem steg.64 Därmed bör
resultatet av analyserna ses som en teoretisk konstruktion som visar på ett sätt att
särskilja och redovisa ett antal olika lärares folkteorier inom området
”pedagogisk kunskapsteori”.

–––––––––
64 Jfr. 5.1.1 och 5.1.2.
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6.3.1 Tillförlitlighet
För att stärka analysernas trovärdighet och tillförlitlighet, så att systemen av
folkteorier så långt möjligt motsvarar respektive lärares tänkande, har ett antal
mått och steg vidtagits. Ett sådant är datatriangulering, dvs. att olika typer av
empiriskt material används i samma undersökning. Enligt Patton (1990) kan da-
tatriangulering bestå i en jämförelse mellan intervjudata, observationsdata samt
dokument, att forskaren ställer det som sägs offentligt mot vad som görs privat,
att det kontrolleras om individer säger samma sak över tid samt huruvida be-
skrivningar som ges utifrån olika perspektiv överensstämmer. Ett exempel på det
senare är att betrakta något ur lärarens eller elevens perspektiv.

En empirisk prövning av huruvida lärarna kan antas ha liknande ståndpunkter
över tid redovisades under 6.1.4 I arbetet med analysen ställs också material in-
samlat vid olika tillfällen mot varandra. Därmed kontrolleras så långt möjligt om
det finns skillnader mellan lärarens folkteorier i intervju ett och två/tre, mellan
olika observationstillfällen etc. Några sådana skillnader framkommer inte. Tro-
ligtvis vore något mindre centralt påstående annorlunda om material insamlats
vid ett tillfälle.

I arbetet med analysen görs också en jämförelse mellan lärares tänkande så-
som det visar sig utifrån en intervju, observationer och prov, då jag förväntar mig
finna stora skillnader mellan intervjuutsagor och praktiskt arbete. Efter att obser-
vationer och prov kontrasterats mot intervjuer visar sig dock inkonsistenser
mellan vad som sägs och görs endast i ett fall.

Enligt Johansson Lindfors (1993) bör både forskaren och den som represente-
rar den verklighet som avses acceptera gjorda tolkningar. För att pröva om en
sådan intersubjektivitet föreligger diskuteras resultatet av analysen med de med-
verkande �.65 Samtalet spelas in på band.

Efter en kort introduktion ombeds den intervjuade läsa igenom texten under
varje rubrik,66 varefter frågor ställs kring huruvida tolkningen förefaller rimlig,
om något är mer centralt, om något bör strykas etc. I de fall analysen delvis
grundar sig på observationer efterfrågas om dessa representerar ett bra sätt att
bedriva undervisning eller om de kan ses som ytterlighetsfall. Tolkningar gjorda
utifrån prov hanteras på liknande sätt. En analys har inte kunnat prövas inter-
subjektivt. I bilaga 9 återfinns en mall för prövningen.

En omständighet som kan påverka analysens kvalitet är att den intervjuade
emellanåt har svårt att förstå texten om extern värld, liksom första stycket under
”Föreställningar om språk”. Dessa avsnitt kan därmed inte anses kommenterade
av de intervjuade. Vidare yttrar sig den intervjuade vanligen endast om någon
tveksam formulering, medan resten passerar tämligen okommenterat. En annan
svårighet har att göra med att den intervjuade på kort tid har att ta ställning till
och invända mot en mängd påståenden som både tillsammans och var för sig kan
vara svåra att direkt sätta sig in i.

Den intersubjektiva prövning ger upphov till få förändringar. Alla intervjuade
utom en invänder endast beträffande något eller några ord, vilket i några fall re-

–––––––––
65 Jfr. figur 36.
66 Rubrikerna är ändrade till ett mer vardagsnära språk.
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sulterar i att texten förändras. I andra fall vidhåller jag den ursprungliga tolk-
ningen. En analys visar sig delvis bygga på uttalanden från intervju ett där den
intervjuade är uttalat skeptisk till företrädare för ”pedagogiskt flum”. Därvid
framstår han vid analysen som överdrivet traditionsenlig. Konsekvensen blir att
några centrala meningar förändras beträffande folkpedagogik och folkpsykologi.

Miles och Huberman (1994) redogör för olika sätt att i kvalitativ analys kon-
firmera sina resultat. Bl.a. bör resultat som överraskar i förhållande till de ofta
implicita antaganden som gjorts följas upp. Författarna rekommenderar att i så-
dana fall fundera över om teorin kanske behöver kompletteras. I avsnitt 1.4 gjor-
des det explicita antagandet att en av Olsons och Bruners (1996) fyra folkteore-
tiska modeller, s.k. lärande via imitation, inte är relevant i denna avhandling. I
samband med att analyserna sätts i relation till kapitel 2 till 4 visar det sig emel-
lertid att flera lärare tänker på sätt som kan hänföras till modellen. Dessa om-
ständigheter föranleder utvikningen under 6.3.3.

6.3.2 Resultat av analys
I detta avsnitt redovisas fyra av sammanlagt tio analyser. Urvalet är gjort för att
åskådliggöra olika sätt att tänka kring undervisning och lärande. I respektive
analys återges de olika folkteorier som läraren förmodas inneha, varefter analy-
sen sätts i relation till de mer skissartade versioner av kapitel 2 till 4 som fanns
färdiga vid detta tillfälle. Tre av analyserna relateras också till fortbildningen.
Efter respektive analys diskuteras hur denna kan tolkas utifrån perspektiven så-
som de nu är formulerade i kapitel 2 till 4. Bl.a. ventileras om olika folkteoretis-
ka föreställningar står i motsättning till varandra.

Uppställningen i figur 47 har sin grund i perspektiven i kapitel 2 till 4 och ut-
gör en utgångspunkt och ett verktyg för jämförelsen mellan analys och perspek-
tiv. Emellanåt hänvisas dock till en ”individuell konstruktivism”, vilken beskri-
vits under 3.6.2.
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Traditionsenligt per-
spektiv

Socialt konstruktivistiskt
perspektiv

Realt konstruktivistiskt
perspektiv

T
eori om

 extern världen
visavi m

edvetandet

Den externa världen
existerar och är ordnad
efter egenskaper i kate-
gorier mellan vilka det
råder logiska relationer.
Det enskilda medvetan-
det kan under optimala
omständigheter katego-
risera den externa värl-
den på ett enhetligt sätt.

Den externa världen exis-
terar och ger upphov till
sinnesintryck. Den är dock
oåtkomlig i någon slags
direkt mening. Konstruk-
tion av intuitiva teorier
sker i interaktion och di-
alog med andra. I det so-
cialt språkliga fältet kon-
stitueras även det indivi-
duella medvetandet.

Den externa världen exis-
terar och ger upphov till
sinnesintryck. Den är i
något avseende ordnad,
men ändock oåtkomlig i
någon slags direkt me-
ning. Intuitiva teorier kon-
strueras i ett första skede
individuellt och har p.g.a.
människans kroppslighet
viss överensstämmelse
med den externa världen.

T
eori om

 kunskap och
vetenskap

Vetenskapen avbildar
och beskriver korrekt
sakförhållanden i den
externa världen. Lära-
ren får genom discipli-
nära studier tillgång till
vetenskapens upptäckter
och lär sig olika meto-
der att undervisa

Kunskap består i vad man
är överens om inom ett
visst paradigm eller en
viss språklig gemenskap.
Kunskap bedöms i för-
hållande till de bevis och
argument som ges för en
viss tolkning; god veten-
skap är kommunikativt
validerad.

Sanningshalten i perspek-
tivistisk vetenskaplig kun-
skap är ibland möjlig att
bedöma eftersom männi-
skans begreppsliga sche-
man ständigt inskränks
utifrån erfarenheten av
den externa världen.

T
eori om

 språk

Språket återspeglar
sakförhållanden i den
externa världen. Ordens
mening i form av be-
greppsligt innehåll är
därmed detsamma för
alla och kan i princip
överföras mellan männi-
skor.

Språket är ett kreativt
verktyg i meningsskapan-
de. Mening formas i soci-
ala bruk utifrån dialogiska
språkspel och är därför
delvis beroende av sam-
manhang.

Språket är ett kreativt
verktyg i meningsskapan-
de. Mening formas dels av
individen, dels i dialog
och kan uttryckas i intuiti-
va teorier. Språket är ett
verksamt medel att utbyta
mening förutsatt att det
sagda har bäring i en ge-
nom kroppsligheten upp-
levd extern värld.

P
ed. teori om

 ele-
vens m

edvetande

Elevens medvetande är
från början tomt vad
beträffar kunskaper och
förmåga till logiskt ra-
tionellt tänkande, men
eleven är motiverad att
lära sig.

Eleven utmanas i sitt tän-
kande då hon i dialogen
möter andras meningsgi-
vanden liksom kulturens
benämningar. Orden blir
efterhand till verktyg för
att ge mening och inne-
börd.

Eleven konstruerar intui-
tiva teorier om den exter-
na världen i vilka ofta
tanke och känsla sam-
manblandas. Den oträna-
de eleven saknar förmåga
att testa dessa förgivetta-
ganden.

P
edagogisk teori om

undervisning

Läraren presenterar
fakta, principer och
regler för handlingar.
Eleven tillägnar sig ef-
terhand dessa och sko-
las därmed in ett allt
mer logiskt och ratio-
nellt tänkande.

Läraren har att sätta sig
in i hur eleven tänker. Ge-
nom att skapa tillfällen för
dialog och samarbete kan
elevernas och lärarens
konstruktioner jämföras
och utvecklas. I dialogen
sker möten med kulturens
benämningar.

Läraren introducerar suc-
cessivt av vetenskapen in-
spirerade metodiska och
teoretiska verktyg. I den
pedagogiska dialogen
kvalificeras elevens tän-
kande efterhand som hon
tillägnar sig sådana verk-
tyg.
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T
eori om

 lä-
robok

Läroboken framställer i
förenklad form sann ve-
tenskaplig kunskap.

Läroboken ger uttryck för
ett av flera möjliga per-
spektiv och är en kun-
skapskälla bland andra.
Alternativt ställs här olika
perspektiv mot varandra.

Läroboken innehåller ve-
tenskapliga verktyg i form
av teorier och metoder,
vilka t.ex. kan användas i
studiet av den externa
världen.

U
tvärdering

Proven mäter hur myck-
et av lärarens och läro-
bokens kunskaper ele-
verna kan återge

Proven67 ger möjlighet att
argumentera för olika
tolkningar utifrån elevens
egen erfarenhet. Proven
utförs med fördel i grupp.

Proven68 utvärderar i vil-
ken utsträckning eleven
kan kvalificera sina intui-
tiva teorier med hjälp av
olika från vetenskapen
hämtade verktyg.

Figur 47. Sammanfattning av tre perspektiv.

För att ej röja lärares identitet anges inte i vilka ämnen de undervisar. Utifrån
samma intention betecknar ”objekt” föremål som motorsågar, verktyg, gevär,
fiskeredskap och skogsfordon. Vidare innehåller texten om kunskap och veten-
skap alla föreställningar kring ’kunskap’. Alla texter om språk, även folkpedago-
giska sådana, har samlats under rubriken ”Folkteori om språk”.

Den första analysen handlar om Viktor. Analysen grundar sig enbart på mate-
rial hämtat från enkät, intervju ett och observation ett69 och är ett av de mest tyd-
liga exemplen på ett traditionsenligt perspektiv. Någon folkteori om den externa
världen har inte kunnat formuleras utifrån dessa begränsade data. Analysen rela-
teras inte heller till fortbildningen. Då Viktor kommenterar analysen framhåller
han att den endast gäller för elever på naturbruksgymnasiet. Med andra mer teo-
retisk inriktade elever skulle texten blivit delvis annorlunda.

Viktors folkpsykologi
Hjärnan fungerar likt en dator. Genom att katalogisera, sortera och gallra fakta
förenklas verkligheten.
   Eleven tänker mindre abstrakt jämfört med en vuxen och behöver en kunskaps-
bas att stå på innan hon kan ta sig an det mer abstrakta. Hon har ofta behov av
konkreta exempel ur verkligheten för att förstå abstrakta tankegångar.
   Eleven är i sig själv relativt passiv och behöver någon som sätter igång tanke-
processer, driver dem framåt och snabbt ger responser. Förståelse kan upp-
komma mer plötsligt och utan att eleven är medveten om hur det gått till.
   Eleven behöver styras för att kunna koncentrera sig på skolarbetet, så att inte
fritidsintressen som disko o.d. tar över. Detta är en orsak till att hon har svårt att
själv söka efter kunskap.
   Eleven är mer låst och svart-vit i sitt tänkande, vilket bl.a. får till följd att hon
har svårt att sätta sig in i resonemang som går stick i stäv med sin verklighets-
bild. Den vuxnes livserfarenhet gör denne mer nyanserad.

–––––––––
67 Hur prov kan utformas utifrån perspektivet diskuterades ej i kapitel 3.
68 Hur prov kan utformas utifrån perspektivet diskuterades ej i kapitel 4.
69 Skälen till detta kan inte redovisas eftersom det skulle röja lärarens identitet.
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Viktors folkpedagogik
Läraren har huvudansvaret för att lektionerna drivs framåt. Han bör inleda
varje avsnitt med att utifrån konkreta exempel gå igenom grundläggande be-
grepp. Genom att parallellt föra en dialog med eleverna försäkrar han sig om att
de hänger med och kan också ge snabb feed-back på elevernas frågor.
   Efter att eleven tillägnat sig grundläggande begrepp kan hennes förståelse för-
djupas på olika sätt. Läraren bör problematisera viktiga begrepp och uppfatt-
ningar.
   Genom att sätta upp problemformuleringar, gå ut på nätet, använda uppslags-
böcker etc. lär sig eleven att söka information, sålla ut mer tillförlitlig informa-
tion och analysera olika källor, t.ex. genom att se om det finns gemensamma
nämnare. Då eleven har svårt att arbeta under eget ansvar är detta ideal svårt
att uppnå.
   Eleven kan delta i olika former av grupparbete och lär sig då att samarbeta
och utveckla förmågan att ta till sig andra människors synpunkter.

Viktors folkteori om kunskap och vetenskap
Att i detalj kunna återge faktakunskaper är ganska meningslöst, speciellt om de
inte kan relateras till större sammanhang. För att kunna nå djupare kunskaper
måste man dock först skaffa sig en bas av faktakunskaper.
   I kunskapsbegreppet ingår att uppnå teoretisk förståelse av något, att se sam-
manhang och dra slutsatser, samt i förlängningen att kunna analysera olika ske-
enden. Den som analyserar kan t.ex. sätta ihop tre, fyra olika källor och leta ef-
ter gemensamma nämnare. Vid inhämtandet av kunskap är också praktisk till-
lämpning viktig.
   Den som har mindre kunskap delar in verkligheten i svart och vitt, medan indi-
viden med ökade kunskaper blir mer öppen för att använda ”gråskalorna”. Till
exempel ökar toleransen mot invandrare med ökad kunskap.
   En lärobok fungerar idealt som en handbok, den ger en helhet och kan fungera
som en uppslagsbok. Lärobokens framställning är att betrakta som sann, även
om den ibland är förenklad.

Viktors folkteori om språk
Språket kan användas som medium för att i stort sett korrekt överföra budskap
mellan lärare och elev, respektive mellan elever. Bristande förståelse människor
emellan beror på otillräcklig ordkunskap vad gäller mer konkreta begrepp. Där-
emot har människor olika definitioner av mer abstrakta begrepp, vilket gör det
svårare att förstå vad den andre avser.

   När eleven i diskussion verbaliserar sina tankar sätts tankeprocesser igång.
Även den som inte deltar i diskussionen kan vara väl så aktiv i sitt tänkande. Då
eleven är relativt låst tenderar hon, speciellt i omdebatterade frågor, att vara
oemottaglig för sakargument.
   Läraren bör under varje lektion lägga in en diskussionsövning eftersom den
tränar eleven i att uttrycka sig verbalt. En diskussion är bättre än t.ex. en
skrivövning då läraren kan lämna snabb feed-back, samt driva och utveckla tan-
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keprocessen framåt. En bra diskussion utmärks av att eleven går vidare och tän-
ker lite längre.
   Ett sätt att kontrollera om eleven förstått undervisningens innehåll är att låta
henne beskriva och förklara detta.

Sammanfattning av Viktors tänkande kring undervisning:
Viktor kan i sitt tänkande kring undervisning beskrivas som i huvudsak tradi-
tionsenlig. Eleven betraktas som relativt passiv och behöver hjälp av läraren för
att sätta igång tankeprocesser. Läraren går i genom grundläggande begrepp och
ger snabb feed-back på elevernas frågor. Eleven har att lära sig grundläggande
begrepp innan hon är mogen att arbeta mer självständigt.

Då en jämförelse görs mellan figur 47 och Viktors föreställningar tycks hans
folkpsykologi i stora drag förenlig med ett traditionsenligt perspektiv. I folkpe-
dagogiken dominerar idén om en aktiv lärare som presenterar grundläggande be-
grepp. Här finns också inslag av ett socialt alternativt individuellt konstruktivis-
tiskt perspektiv där eleven utifrån problemformuleringar själv söker information,
analyserar o.d. Viktor menar dock att detta är ett ideal som är svårt att förverkli-
ga. I folkteorin om kunskap och vetenskap uttrycks en skepsis mot fakta lös-
ryckta ur sitt sammanhang, samtidigt som han framhåller att eleven för att nå
djupare kunskaper behöver lära sig en bas av fakta. Perspektivet synes så långt
traditionsenligt. Möjligtvis återfinns här också socialt konstruktivistiska resone-
mang kring analys och eventuella gråskalor mellan svart och vitt. Texten om lä-
roboken som en sann och ibland förenklad framställning pekar mot ett traditions-
enligt perspektiv. Folkteorin om språket som ett medium för överföring av bud-
skap är uttryck för en traditionsenlig uppfattning. Viktor visar också på en mer
socialt konstruktivistisk syn på dialogen som meningsskapande, även om denna i
huvudsak tycks lämplig för att kontrollera elevernas förståelse.

Den andra analysen rör Sigurd som är ett exempel på en i huvudsak tradi-
tionsenlig lärare, men med inslag av ett socialt konstruktivistiskt perspektiv. Vid
de två första tillfällena han nämns med sitt fingerade namn (i slutet av stycke två
och tre) rör texten sådant som är att hänföra till hans praktiska arbete, snarare än
till tänkandet kring detta.

Sigurds folkpsykologi
Eleven vill lära sig så mycket som möjligt om sådant hon tycker är intressant.
Hon är ofta säker på sin sak och tror att andra tycker likadant som hon själv,
samtidigt som hennes självförtroende är lättrubbat. Många elever sätter inte det
skolan försöker lära ut i centrum för sina liv. Tankarna under lektionerna går
ofta till tjejer, fester, jakt, annat jobb, oro för framtiden etc.
   En förutsättning för lärande är att en bra social relation till läraren etableras.
Om eleven informeras om vad undervisningen går ut på och får säga sin mening
blir hon mer motiverad, självförtroendet ökar och inlärningen kan förbättras.
   En del elever kan tänka lika abstrakt och logiskt som vuxna, men de flesta be-
höver något mer handgripligt, som att känna, se och prova på något, för att upp-
nå förståelse. Manliga elever har oftare lättare att lära sig genom praktisk-
fysiska övningar.
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   Eleven blir inaktiv och lär sig mindre om hon lyssnar på läraren, ser på video
etc. jämfört med att skriva, prova på själv, arbeta i egen takt med övningsfrågor
o.d. När eleven lär sig något praktiskt får hon en aha-upplevelse och självförtro-
endet ökar.
   Elever som arbetar i grupp lär sig ta gemensamt ansvar och att ta hjälp av
varandras erfarenheter. I grupp utvecklas också förståelse av att människor tän-
ker och fungerar olika samt är duktiga på olika saker. Mindre motiverade elever
tenderar dock att följa med strömmen.

Sigurds folkpedagogik
När en ny kurs ska inledas bör läraren på ett enkelt sätt berätta vad denna ska
innehålla samt redogöra för kraven för godkänt. Efter att ha diskuterat i grupp
kan eleverna komma med förslag på arbetsformer och på vilka delar av kursen
som det bör läggas mest tid på. Därefter jämkar läraren elevernas eventuella
önskemål relativt kursmål.
   Vid det konkreta arbetet med ett speciellt avsnitt bestämmer läraren vilket som
är grundläggande faktakunskaper. Det kan gälla frågor kring säkerhet, artkän-
nedom etc. Dessa måste eleven plugga in. Läraren går igenom och eleverna re-
peterar, t.ex. med hjälp av övningsfrågor.
   Vad beträffar praktiska uppgifter bör så mycket som möjligt av arbetet förläg-
gas utomhus. Idealt görs en kort genomgång av vissa grunder i salen, varefter
eleven självständigt eller i grupp utför samma uppgifter utifrån skrivna instruk-
tioner. Här kan olika faktaböcker användas som eleven lär sig hitta i. Arbetet
avbryts med kortare genomgångar där läraren förevisar med hjälp av någon
elev. I det fall hon gör fel första gången kan ytterligare inlärning ske.
   Sigurd har nyligen kompletterat sitt arbetssätt med att eleven efter det praktis-
ka arbetet får göra mind-mapping kartor och färdigställa en handbok. Han sik-
tar också mot att knyta an så mycket som möjligt till det praktiska och mer fun-
gera som en handledare.

Sigurds folkteori om kunskap och vetenskap
Det finns egentligen ingen sann kunskap, utan flera sanningar kan existera pa-
rallellt eller avlösa varandra. I praktiska ämnen är dock sanningen mer enhetlig
än t.ex. inom samhällskunskaperna. För att undervisningen ska fungera måste
dock läraren och eleven utgå från att den senast framtagna sanningen.
   Alla har någon form av kunskap, men kunskaperna är av olika kvalitet. Minst
kunskap har den som endast kan rabbla upp saker, mest den som förstår sam-
manhang och kan sätta in tidigare erfarenheter i nya sammanhang. Detta är
också en form av abstrakt kunskap.
   Teoretisk kunskap handlar om att via en bok lära sig hur något fungerar,
praktisk om att utföra olika saker eller lösa praktiska problem. I de senare fallen
resulterar ny kunskap i en slags aha-upplevelse. Praktisk problemlösning förut-
sätter dock att eleven har en faktabank att stå på.
   Läroboken är att betrakta som en faktabank som eleven, t.ex. med hjälp av in-
studeringsfrågor, har att lära sig. I vissa kurser är det emellertid lämpligare att
använda olika faktaböcker av uppslagskaraktär. I det ideala fallet bör ingen lä-
robok användas, utan så mycket som möjligt knytas an till det praktiska.
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   Prov ska dels innehålla rena faktafrågor, t.ex. om säkerhet och andra grund-
läggande fakta som behövs för att kunna gå vidare, dels frågor som mäter för-
ståelse av helhet och sammanhang. Graden av förståelse är dock enligt Sigurd
svår att mäta i en hel klass.

Sigurds folkteori om språk
Språket kan ses som ett medium att överföra budskap. Elever kan med hjälp av
språket förstå varandra. Om eleven ej förstår läraren beror detta i huvudsak på
att eleven ej har så stort ordförråd vad gäller t.ex. fackuttryck.

Dialogen ger läraren möjlighet att komma närmare eleven. Att diskutera med
andra utvecklar elevens jag och självförtroende. Dock vågar inte alla elever sä-
ga sin mening i större grupp. I dialog med andra elever inser eleven att hon kan
ha fel och blir därmed mer ödmjuk.
   Dialogen ger eleven möjlighet att komma med åsikter om hur en kurs ska läg-
gas upp. Hon har samma rätt som läraren att få säga sin mening. Dialogen an-
vänds också för att kontrollera om eleven förstått undervisningens innehåll. För
att alla ska få komma till tals bör klassen emellanåt brytas ner i mindre grupper.
   Dialogen mellan elever gör att de som ligger före kan visa för de som ej har
förstått.

Sigurds folkteori om den externa världen
Eleven är oftast inte skärmad från den verkliga värld om vilken skolan ger kun-
skap, eftersom hon vet att det är något hon kommer att syssla med efter genom-
gången utbildning.
   Eleven bör ges uppfattningen att lärobok, faktaböcker etc. ger en sann bild av
hur det är i den verkliga världen. I praktiska ämnen är det lättare att beskriva
hur det verkligen förhåller sig, även om det emellanåt visar sig att man har haft
fel. I andra ämnen, som t.ex. samhällskunskap, handlar det mer om olika upp-
fattningar.

Sammanfattning av Sigurds tänkande kring undervisning samt av hans utbyte av
fortbildning
Sigurd kan i sitt tänkande kring undervisning beskrivas som i huvudsak tradi-
tionsenlig. Lärarens uppgift är att planera undervisningens uppläggning, välja
ut grundläggande faktakunskaper samt konstruera bra uppgifter och praktiska
övningar. Eleven har att lära sig fakta, utföra uppgifter och träna sig i praktiska
övningar.
   Sigurd ger även uttryck för ett konstruktivistiskt tänkande. Han framhåller
nackdelarna med att läraren föreläser och fördelarna med att eleven har infly-
tande över kursens uppläggning, provar själv, löser problem i grupp etc.
   Sammanfattningsvis står hos Sigurd en tämligen väl förankrad traditionsenlig
lärarroll i motsättning till en vision om läraren som en mer jämlik handledare,
som med utgångspunkt från praktiska uppgifter leder eleven framåt i sitt kun-
skapssökande.
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Fortbildningen får Sigurd att ifrågasätta vad som egentligen menas med att sätta
eleven i centrum. Från att tidigare ha handlat om att ha en bra social relation,
väcks nu frågor om hur eleven tänker och fungerar, hur mycket hon kan och vet,
varför hon ibland inte lyssnar etc. Sigurd jämför sig också mer med andra lärare
och funderar oftare över hur han fungerar i olika situationer.

I förhållande till figur 47 kan konstateras att Sigurds folkpsykologi visar på soci-
alt konstruktivistiska inslag, medan folkpedagogiken synes traditionsenlig. Kan-
ske är det så att han betraktar eleven som aktiv och konstruerade, samtidigt som
Sigurds pedagogiska verktygsarsenal är mer traditionsenlig. Sigurds idé om vik-
ten av att ha en bra social relation till eleverna torde dock gälla oberoende av
perspektiv. I folkteorin om kunskap och vetenskap finns exempel på olika per-
spektiv, då det talas om sanna fakta och förståelse av sammanhang.

Synen på språket som ett medium att överföra budskap är traditionsenligt. Li-
kaså synen på dialogen som väsentlig för att kontrollera om alla har förstått.
Formuleringen ”att diskutera med andra utvecklar elevens jag” kan peka mot ett
socialt konstruktivistiskt perspektiv. Förhållningssättet till läroboken tycks tradi-
tionsenligt, medan inställningen till prov ger ett mer blandat intryck.

Utifrån Sigurds position som i huvudsak traditionsenlig, men med en delvis
socialt konstruktivistisk folkpsykologi, förefaller det rimligt att en fortbildning
som saluför konstruktivistiska teorier aktualiserar tankar om hur eleven tänker,
hur mycket hon kan och vet etc.

 Den tredje analysen handlar om Qvintus, som till övervägande del går att pla-
cera i ett socialt konstruktivistiskt perspektiv. Då han nämns med sitt fingerade
namn under ”Folkteorin om språk” rör texten sådant som gäller hans praktiska
arbete.

Qvintus folkpsykologi
Individen konstruerar aktivt kunskap utifrån nya erfarenheter och lösningar av
problem, förutsätt att dessa känns meningsfulla. Ny kunskap införlivas med en
redan uppbyggd begreppsvärld.
   Den viktigaste förutsättningen för elevens lärande är motivation, vilken upp-
kommer om hon blir bemött på den unika nivå hon befinner sig. Såväl lärande
som självförtroende påverkas positivt om eleven känner sig delaktig och viktig,
tycker sig kunna påverka undervisningen samt om hon är aktiv. Lärandet un-
derlättas också om alla sinnen engageras, liksom om eleven bearbetar och övar
sig på verkliga fysiska föremål.
   Ett vuxet tänkande är mer reflekterande, analyserade och abstrakt i förhållan-
de till elevens samt ger en större förmåga att bedöma risker och tänka på följder
av beteenden. Den vuxne har fler erfarenheter att jämföra med, liksom en större
förmåga att koncentrera sig. Eleven övertar ibland oreflekterat andras uppfatt-
ningar. Hon lever i en turbulent tid som ger många nya tankar och känslor.
   Bland eleverna finns starkare individer och mer passiva som lättare hamnar
utanför. Nybörjareleven är ofta blyg och försiktig och kan behöva hjälp med att
stärka sitt självförtroende
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Qvintus folkpedagogik
Läraren har till uppgift att skapa ett bra inlärningsklimat. Utgångspunkt ska tas
i den situation eleven för närvarande befinner sig i. Hon bör ges tillfälle att ut-
trycka sina erfarenheter, och dessa bör även utnyttjas under kursens gång. Det
är också väsentligt att engagera många sinnen, samt där så är möjligt, använda
verkliga föremål som arbetsobjekt. Eleven ska i görligaste mån vara aktiv.
   Läraren presenterar kursinnehåll, mål och betygskriterier. Utifrån dessa givna
förutsättningar planeras arbetsformer, tidsåtgång för olika moment, grunder för
betygssättning och utvärdering o.d. tillsammans med eleverna. Läraren har att
bevaka att ingenting missas vid genomförandet av kursen.
   När en lektion inleds bör läraren återknyta till vad som gjordes förra gången
för att kontrollera att alla elever har förstått och ge tillfälle att diskutera nya
erfarenheter. Eventuellt repeteras något moment.
   Ett lämpligt sätt att fortsätta lektionen är att läraren förevisar och berättar hur
ett objekt fungerar. Eleverna provar och känner efter hur olika detaljer är ut-
formade, först i en lektionssal och senare utomhus i samband med praktiska
uppgifter. En annan lämplig fortsättning på lektionen är att eleverna går runt i
olika stationer och lär sig hur ett antal objekt används. Kamrater, lärobok, lära-
re etc. utnyttjas som informationskällor. Eleverna försöker med hjälp av en sten-
cil namnge och bestämma användningsområden för objekten. Stencilen ger ele-
ven möjlighet att kontrollera vilken kunskap hon för tillfället besitter, samt ger
fingervisning om vilken ytterligare kunskap hon behöver inhämta.
   Grupparbete är ett sätt att få eleverna att ta del av varandras erfarenheter.
Arbetsformen bör användas då större projekt än den enskilde klarar av genom-
förs, vid planering av undervisning samt för att träna eleven socialt.

Qvintus folkteori om kunskap och vetenskap
Sanningar som har att göra med faktakunskaper är relativt konstanta. Däremot
kan förutsättningarna förändras, vilket gör kunskaper föråldrade.
   Kunskap är något individen aktivt konstruerar och är därför unik för varje in-
divid. Det finns olika typer av kunskap. Djupare kunskap har den som behärskar
och tar till sig något utifrån eget engagemang. Det kan handla om att beskriva
något, se orsaker, genomföra en systematisk felsökning och åtgärda fel, upp-
täcka och minimera risker e.d. Att förvärva djupare kunskap kan ge en aha-
upplevelse. En annan form av kunskap är mer läroboksmässig och består av
fakta som eleven måste lära sig utantill.
   En aktuell och för eleverna relevant lärobok är en av beståndsdelarna i under-
visning och kan användas för att inhämta rena faktauppgifter och baskunskaper.
Motsvarande uppgifter kan också hämtas från internet. Läroboken är dock un-
derordnad och kan ses som ett för elevgruppen gemensamt dokument att plocka
vissa bitar ur.
   Proven bör bestå av en faktadel och en del där eleven får möjlighet att tänka
och reflektera. Elevens svar är en lämplig utgångspunkt för vidare undervisning.

Qvintus folkteori om språk
Eleven begriper ibland inte de ord läraren använder. Läraren bör därför använ-
da ord han tror eleven förstår. Förståelsen kan kontrolleras genom att låta ele-
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ven beskriva något. Eleverna sinsemellan begriper varandra bättre eftersom de
har ett liknande språk, men förståelsen försvåras av olika lokala uttryck.
   Qvintus undervisar emellanåt som om språket möjliggör en problemfri överfö-
ring av kunskaper mellan individer.

Dialogen ger eleven bättre kunskaper eftersom hon ges möjlighet att konkretise-
ra sina tankar och funderingar. Därmed stärks även självförtroendet och eleven
blir mindre blyg. I diskussion kan eleven bli medveten om att hon tagit till sig
åsikter och värderingar på ett oreflekterat sätt.
   Dialogen mellan lärare och elev har flera syften. Läraren får en uppfattning
om elevens förkunskaper och kan bedöma huruvida han har eleven med sig. Ele-
ven blir mer medveten om var hon står och känner sig mer delaktig. I och med
att eleven ges tillfälle att beskriva sina erfarenheter stärks också uppfattningen i
elevgruppen att elevens erfarenheter är viktiga.
  Dialogen mellan elever är viktig då det råder olika värderingar. Eleven lär sig
argumentera och föra fram sina åsikter inför andra.

Qvintus folkteori om den externa världen
Det är möjligt att få sann kunskap om mer grundläggande fakta i den verkliga
världen. Dock förändras förutsättningarna hela tiden eftersom olika vetenskapli-
ga rön revideras.

Sammanfattning av Qvintus tänkande kring undervisning samt av hans utbyte av
fortbildning
Qvintus kan beskrivas som i huvudsak konstruktivistisk i sitt sätt att tänka kring
undervisning. Centralt är föreställningen att individen aktivt konstruerar kun-
skap. Han betonar vikten av att kontinuerligt knyta an till elevens erfarenheter
och att få denne aktiv. Likaså bör arbetsformer o.d. planeras tillsammans med
eleven.
   Qvintus visar också på ett mer traditionellt tänkande då han anser att eleven
bör lära sig grundläggande fakta innan hon kan uppnå djupare kunskap.
   Fortbildningen får Qvintus att fundera över sitt förhållningssätt gentemot ele-
verna. I sin ambition att få med alla nödvändiga fakta tycker han sig ibland ha
glömt eleverna på vägen.
  Efter fortbildningen är Qvintus något mindre prestationsinriktad och försöker i
större utsträckning fånga upp eleverna och få dem mer delaktiga i sitt lärande.

Qvnitus folkpsykologi kan i förhållande till figur 47 karaktäriseras som individu-
ellt, snarare än socialt konstruktivistiskt. I folkpedagogiken återfinns delar av ett
socialt konstruktivistiskt perspektiv i det att läraren tar sin utgångspunkt i var
eleven befinner sig. I folkteorin om språk finns liknande inslag, då dialogen ses
som ett sätt att erhålla bättre kunskaper. Den senare delen av texten om folkpe-
dagogik är mer traditionsenlig då läraren presenterar, förevisar och berättar. An-
vändningen av stencilen kan utifrån ett realt konstruktivistiskt perspektiv ses som
ett verktyg i kunskapsprocessen. I synen på kunskap, lärobok och prov ges ett
mer blandat intryck. Kunskap består av fakta och konstruktioner som existerar
parallellt, läroboken innehåller fakta, men betraktas samtidigt som underordnad,
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proven bör mäta faktakunskaper samt ge tillfälle till reflektion. I folkteorin om
språk talas om problem med att överföra budskap, samtidigt som Qvintus i sitt
praktiska arbete använder språket mer traditionsenligt.

Qvintus position kan beskrivas som en rörelse från traditionsenlig faktainlär-
ning och mot att se eleven som konstruktör av kunskap. Fortbildningen kan ha
givit ytterligare bränsle för en fortsatt förändring, då Qvintus här möter olika till
konstruktivismen hörande teorier.

Den fjärde analysen rör Tore, som tydligast går att placera i ett socialt kon-
struktivistiskt perspektiv.

Tores folkpsykologi
Många elever har blivit passiviserade och fått ett lågt självförtroende i grund-
skolan, vilket invaggat dem i föreställningen att de inte själva kan söka kunskap.
Eleven kan också beskrivas som splittrad. Huvuddelen av hennes tankeenergi rör
annat än skolan och lärande, vilket gör att hon endast korta stunder är motive-
rad för skolarbete.
   Alla elever är nyfikna av naturen och har ett inre behov av sökande och ut-
veckling. Eleven har förmågan att skaffa sig det vetande hon behöver och är,
utan att hon alltid är medveten om det, expert på sin egen kunskapsutveckling.
   Förtroende i form av större frihet får till följd att eleven lär sig ta ansvar för
sitt eget lärande. Läraren bör uppmuntra eleven att arbeta med det hon är in-
tresserad av, eftersom det befrämjar nyfikenhet och motivation. En elev som till-
låts utveckla sin personlighet i egen takt lär sig efterhand även att sålla infor-
mation och tänka mer abstrakt.
   Eleven kan dock tänka lika abstrakt som en vuxen förutsatt att hon är mycket
intresserad. Hon har då också lättare att lära sig analysera. Hennes tänkande
kan dock generellt beskrivas som mer svartvitt och oreflekterat jämfört med vux-
nas.

Tores folkpedagogik
Läraren ska i första hand sträva efter att bygga upp elevens självförtroende.
Därför bör läraren konstruera arbetsuppgifter som är så breda att i stort sett allt
eleven presterar faller in under dessa. Därmed finns det alltid något för läraren
att berömma och kommentera. En annan strategi är att anknyta undervisningens
innehåll till de praktiska ämnena, då eleven lättare kan formulera sig kring det
de är intresserade av.
   Eleven bör ges stor frihet vad gäller var och när en uppgift ska utföras. Hon
måste inse att hon själv har att ta tag i uppgiften och att ingen annan gör arbe-
tet. Läraren bör tillåta att eleven under en längre tid fördjupar sig inom något
område.
   Friheten har dock sina gränser. Eleven behöver någon slags styrning eftersom
hon annars inte kan veta vad läraren vill att hon ska prestera. Dessutom finns ett
betygssystem i bakgrunden att ta hänsyn till.
   Läraren ska ha is i magen och ge eleven den tid hon behöver. Det handlar om
att se lärandet ur ett längre perspektiv, även om det ser ut att spåra ur ibland.
Tids nog kommer förhoppningsvis eleven att ta tag i sitt lärande.
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   Ett stärkt självförtroende resulterar efterhand i en motivation att komma vida-
re i sitt lärande. Läraren ska finnas till hands som stöd och hjälp under de korta
perioder detta inträffar.

Tores folkteori om kunskap och vetenskap
Kunskap handlar om att ha en helhetssyn, vilket innebär att man kan referera till
olika ämnesområden och hitta den information man söker. Väsentligt är att kun-
na sålla bland all information. Mer avancerad kunskap har den som kan jämföra
olika åsikter, se saker och ting från många olika håll samt väga argument för-
och emot. Kunskap är också att kunna rabbla upp olika faktakunskaper.
   Olika kunskapsformer går in i varandra. En viktig sådan handlar om social
kompetens, den är m.a.o. relationell.
   Den strikta indelningen i ämnen har ingen motsvarighet utanför skolvärlden.
Tore betraktar sitt ämne som ett färdighetsämne
   Traditionella läroböcker representerar ett visst sätt att se på kunskap och lä-
rande och kan ersättas av uppslagsböcker. Läroböckerna i Tores ämne innehål-
ler inte några väsentliga kunskaper.
   Konventionella prov är inte ett bra sätt att mäta kunskaper på. I stället kan
alla uppgifter eleven lämnar in användas som bedömningsunderlag.

Tores folkteori om språk
När elever talar med varandra och med läraren är det möjligt att uttrycka sig på
ett sådant sätt att det går att mer precist förstå vad den andre menar.

Eleven gör sig bilder i huvudet och hänger upp sitt vetande kring dessa. När hon
säger eller skriver något uttrycks ett slags motsvarighet till bilderna.
   Eleven lär sig bättre då hon formulerar sig med egna ord. Detta gör henne
medveten om vad hon kan och vad hon missat och hon blir mer mottaglig för lä-
rarens kommentarer.
   Elevens förståelse utvecklas genom dialog. Speciellt viktig är dialogen med
andra elever. Eftersom deras språk mer liknar varandra blir det lättare att ta in
nya kunskaper. När eleven vid diskussioner inser att det finns olika åsikter sätts
olika processer igång, vilka på sikt förändrar tänkandet så att gamla kunskaper
på något sätt omvandlas i relation den nya informationen. Att förklara något för
någon annan gör att eleven befäster sina kunskaper och skapar sig egna tanke-
sätt och strategier som kan plockas fram vid behov.
   Läraren bör uppmuntra eleven att göra sig bilder i huvudet, varefter eleven
tränas att med hjälp av talet och skrivandet framställa motsvarigheter till bilder-
na. Det som finns i huvudet ska s.a.s. flöda utan stopp. Läraren bör också initie-
ra olika diskussioner och uppmuntra dialog mellan eleverna. De här beskrivna
arbetssätten antas på sikt göra elevens tänkande mer sorterande, aktivt och ifrå-
gasättande.

Tores folkteori om den externa världen
Den verkliga värld om vilken skolan ska ge kunskap finns hela tiden närvarande
hos eleven, eftersom hon gör beskrivningar av sitt eget arbete i de praktiska äm-
nena. Världen kan inte sant beskrivas utan endast tolkas utifrån olika perspektiv.
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Sammanfattning av Tores tänkande kring undervisning samt av hans utbyte av
fortbildning
Tore kan uppfattas som socialt konstruktivistisk i sitt sätt att tänka kring under-
visning. Lärarens huvudsakliga uppgift är att stärka elevens självförtroende så
att hon inser att hon kan lära sig om hon vill. Därmed motiveras eleven och blir
aktiv i sitt kunskapssökande. Läraren ska vara en resurs som finns där när ele-
ven behöver honom. Kunskap handlar i huvudsak om färdigheter och inte om att
lära sig innehåll i läroböcker.
   Ett problem för Tore är hur man som lärare kan hjälpa eleven vidare i sitt sö-
kande efter kunskap när hon väl är motiverad, så att eleven lär sig tänka, analy-
sera och reflektera. Ett annat problem är att han inte tycker sig ha riktig koll på
vad eleverna egentligen gör under timmarna.
   Under fortbildningen fastnar Tore speciellt för Dysthes teorier kring dialogens
roll i undervisning, vilka tycks ge ledtrådar till hur man kan förstå och utveckla
elevens eget kunskapssökande. Genom att läsa och diskutera vad övriga lärare
på skolan svarat på de frågor som ställdes före fortbildningen får Tore insikter i
att andra lärare har väl genomtänkta sätt att se på undervisning, som väsentligt
skiljer sig från hans egna.
   Erfarenheterna från tidigare undervisning och fortbildningen leder till att un-
dervisningen för de nya ettorna ges fastare ramar, vad gäller regler för verk-
samheten och kraven på elevernas prestationer. För övrigt har Tore inte ändrat
på sin syn på sitt arbete.
   Effekten av fortbildningen kan sammanfattas med att Tore fått några viktiga
ledtrådar till hur han på sikt kan utveckla sin undervisning, samt att han är be-
tydligt mer benägen att lyssna och lära av sina arbetskamrater.

I jämförelse med figur 47 kan Tore ses som i huvudsak socialt konstruktivistisk i
sitt tänkande kring undervisning och lärande. Delar av folkpedagogiken och
folkpsykologin kan uppfattas som mer individuellt konstruktivistisk, medan
folkteorin om kunskap och språk framstår som socialt konstruktivistiskt. Sättet
att sortera det empiriska materialet bidrar dock i detta fall till att ge en delvis
missvisande bild då föreställningar som rör språk, dvs. även folkpsykologiska
och folkpedagogiska sådana, samlas under rubriken ”Folkteori om språk”. Synen
på lärobok och prov faller inom ett socialt konstruktivistiskt perspektiv.

Att Tore under fortbildningen främst intresserar sig för dialogens roll kan bero
på att han är relativt fast förankrad i ett socialt konstruktivistiskt perspektiv och
söker efter möjligheter att utveckla detta. Dysthe erbjuder bl.a. en väl strukture-
rad metod för att förstå och använda dialogen i undervisning.

6.3.3 Lärande via imitation
Vid en jämförelse med figur 47 framkommer det att tre av analyserna delvis fal-
ler utanför mönstret. Visserligen uppvisar de inslag av ett traditionsenligt per-
spektiv, men folkpsykologin, folkpedagogiken och folkteorin om kunskap och
vetenskap är delvis annorlunda. Det visar sig också att de här aktuella lärarna är
verksamma inom praktiska ämnen där man lär sig hantera motorsåg, skjuta, fiska
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e.d. Olsons och Bruners (1996) folkteoretiska modell ”lärande via imitation”
framstår som aktuell i detta sammanhang.70 Enligt författarna utmärks lärande
här av att förvärva ”know-how”. Enligt motsvarande folkpsykologi känner inte
den lärande till hur en viss aktivitet utförs, men har förmågan att lära sig om hon
blir förevisad. Den lärande antas också vilja lära sig utföra aktiviteten och fak-
tiskt även göra så. Folkpedagogiken består i att den vuxne förevisar och den lä-
rande tar efter. Experten har genom upprepad övning förvärvat förmågor vilka
den lärande kan tillägna sig, om hon övar tillräckligt många gånger. Ett eventu-
ellt lärande förutsätter enligt författarna att den lärande uppfattar att hennes egna
mål överensstämmer med den vuxnes, att hon har resurser att uppnå målen och
att den vuxnes demonstrationer faktiskt leder till det uppsatta målet. Antagandet
att andra kan lära sig genom att någon förevisar får till konsekvens att kunskap
ackumuleras inom kulturen och kan förs vidare från en generation till en annan.
Olson och Bruner menar att lärande via imitation också medför att mänsklig
kompetens bedöms i termer av förmåga, skicklighet och begåvning samt är något
som uppkommer i praktiken.

I detta sammanhang kan det noteras att en av de tre lärare på frågan ”Låt nu
säga att skolledningen ger dig ledigt ett halvår och säger Nu får du ta tag i någon
pedagogisk idé som du vill utveckla och du får betalt för ett halvår och göra vad
du vill. Har du någon aning om i vilken ände du skulle börja nysta då?” svarar att
han vill åka utomlands och arbeta ihop med fackfolk verksamma inom ämnet.
Det handlar m.a.o. om att utveckla den egna expertkompetensen genom att se hur
andra experter inom samma gebit arbetar.

Folkpsykologin och folkpedagogiken i perspektivet lärande via imitation före-
faller i huvudsak höra hemma inom det objektivistiska paradigm som beskrivits i
kapitel 2. Teorin om den externa världen beskrivs där som naivt realistisk, dvs.
världen existerar och är ordnad såsom den uppfattas av medvetandet. Motsva-
rande teori om språket ger vid handen att sakförhållanden i den externa världen
kan beskrivas korrekt. Mening kan också överföras mellan individer. Teorin om
kunskap och vetenskap blir dock annorlunda då vetenskaplig teori ges en under-
ordnad, eller rent av obefintlig roll. I stället är det experten som är bärare av kun-
skaper utvecklade i praxis. Den objektivistiska föreställningen om sann kunskap
tycks dock kvarstå, då den lärande enbart har att ta efter expertens kunnande. En
analys av hur en reflekterad teori om medvetandet respektive pedagogiken kan se
ut utifrån perspektivet genomförs inte. I avsnitt 7.1.2 ges dock några ledtrådar till
en sådan.

Texten om Kalle som här följer är det tydligaste exemplet på lärande via imi-
tation.

Kalles folkpsykologi
Det finns ett starkt samband mellan mognad och växande erfarenhet. Vägen till
mognad är emellertid relativt lång.
   En nybörjarelev är i många fall omogen och mer inriktad på att ha roligt för
stunden, än skaffa sig nya kunskaper. En första förståelse av ett ämne kan göra

–––––––––
70 Modellen presenterades kortfattat under 1.4.
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henne väl självsäker och hon kan behöva misslyckas för att inse att hon saknar
väsentliga kunskaper.
   Med större mognad följer ödmjukhet och större självförtroende, vilket är förut-
sättningar för ett livslångt lärande. Eleven är då mer öppen för vad läraren är
ute efter och vart olika kunskaper kan leda. Hon är också redo att ta större an-
svar, träna sig i att leda, ta emot och ge kritik, improvisera utifrån osäkra förut-
sättningar etc.
   Eleven tänker ofta på ett annorlunda sätt som läraren inte kan föreställa sig.
Det är möjligtvis så att tänkandet blir mer logiskt och analyserande med ökad
livserfarenhet. I vart fall utvecklas elevens förmåga att analysera sitt handlande
om hon får ansvar för genomförandet av olika övningar, följt av upplag,
vinklingar, kritik och beröm från lärare och övriga deltagare.
   Ett effektivt sätt att lära sig är att se på när andra elever gör fel, samt ta del av
lärarens instruktioner för att rätta till felen.
  När elever i arbetar i grupp gnuggas deras tankar mot varandra vilket kan ge
förbluffande bra resultat. I gynnsamma fall bidrar var och en med just det hon är
bra på och vi-känslan stärks i gruppen. Det finns dock en risk att svaga eller lata
elever låter de initiativrika göra allt jobb.

Kalles folkpedagogik
Läraren har till uppgift att tänka ut vad som är mest väsentliga kunskaper och
förmågor när ett nytt moment ska gås igenom, samt avgöra ut i vilken ordning
eleven ska lära sig dessa. Är eleverna mogna bör de ges tillfälle att påverka ge-
nomförandet.
   Lärarens arbetssätt skiljer sig åt beroende på hur länge eleven gått på skolan.
Vad beträffar nybörjare ska läraren förklara ämnet, initiera övningar, föreläsa,
demonstrera, arrangera studiebesök, hjälpa till med detaljer vad gäller enskilda
elever samt kontrollera kunskaper. Eleven har att sätta sig in i ämnet teoretiskt
och praktiskt, plugga, göra misstag, mogna, ta egna initiativ, skaffa sig erfaren-
heter, lära sig ta hänsyn och inse betydelsen av samarbete.
   Andra året ska ett större ansvar läggas på eleven eftersom hon mognat och har
en erfarenhetsgrund att stå på. Hon bör tränas i att arrangera övningar för hela
eller delar av elevgruppen, motsvarande situationer hon kommer att möta efter
skolan. Lärarens uppgift är att övervaka, ge råd, kommentera, kritisera, beröm-
ma samt hjälpa eleven, så att hon lär sig analysera sitt handlande. Han bör även
uppmuntra kommentarer från övriga elever. Vid övningar kan objekt användas
för att få till stånd jämförelser mellan elevens skattningar och professionella be-
dömningar.
   Eleven bör utnyttjas som försöksperson då det ger läraren ges tillfälle att
kommentera och korrigera felaktigheter.

Kalles folkteori om kunskap och vetenskap
Olika sanningar inom olika ämnen blir delvis inaktuella. Föränderligheten kan
tyda på att det inte är rimligt att tala om absolut sanning.
   Det är svårt att mer generellt definiera vad som avses med kunskap. En form
av kunskap är dock att kunna demonstrera hur något används. Det är också vä-
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sentligt att inse att man ibland vet mindre än man tror, vilket skapar beredskap
för ytterligare lärande.
   Att följa en lärobok ger i de flesta fall små möjligheter att anpassa undervis-
ningen till lärarens önskemål och aktuellt elevmaterial. Lämpliga texter står att
finna i diverse böcker och forskningsrapporter. Lärobokstexter kan dock använ-
das för att få till stånd en jämförelse med lärarens demonstrationer. Texten bör
då läsas högt och följas av diskussioner.
   Prov ska dels utvärdera om eleven har en bred bas av detaljkunskaper, dels att
hon i en tänkt situation kan nalkas och lösa problem på lämpligt sätt.

Kalles folkteori om språk
Språket kan utan större problem användas för att korrekt överföra budskap
mellan lärare och elev och mellan elever. Bristande förståelse har oftast att göra
med att eleven inte förstår enskilda glosor.

Att i dialog jämföra sina egna tankar med andras stimulerar tänkandet och leder
ofta till mycket bra och oväntade lösningar.
   Kommunikation med eleven är nödvändig för att läraren ska veta att eleven
verkligen förstått det han försöker förmedla. Frågor till eleven utvecklar dennes
tänkande.

Kalles folkteori om den externa världen
Det förefaller inte möjligt att få sann kunskap om hur det förhåller sig i den
verkliga världen, eftersom gamla sanningar efterhand blir inaktuella.

Den sammanfattande tolkning som förevisas Kalle i samband med den intersub-
jektiva prövningen är inte längre användbar eftersom resonemang om lärande via
imitation inte finns med. Texten kring fortbildningen är dock fortfarande aktuell:

Under fortbildningen fastnar Kalle främst för de delar som berör ungdomars sätt
att tänka. Han frapperas också av olikheten i synen på pedagogiska frågor mel-
lan lärarna på skolan.
   Efter fortbildningen har Kalle blivit medveten om att eleven inte kan betraktas
som en vuxen i miniatyr. Denna insikt har gjort det lättare att förstå eleven.

Kalles folkpsykologi faller väl inom perspektivet lärande via imitation. Eleven är
inledningsvis omogen och saknar väsentliga kunskaper. Efterhand ökar dock
hennes vilja att ta till sig lärarens kunskaper, att ta större ansvar etc. I motsva-
rande folkpedagogik förevisar och förklarar läraren och eleven har att ta efter.
Under allt större självständighet växer eleven in i en liknande expertroll.

Ett utdrag ur analysen av Olof visar på en snarlik folkpedagogik.

Eleven ska från början ges tillfälle att prova och göra misstag, varefter lärare
och elever tillsammans diskuterar resultatet. Efterhand överlåts allt mer ansvar
på eleven som i mindre grupper tränas i att instruera, leda, bestämma, utvärdera
etc., medan lärarens uppgift är att kommentera, bedöma, bistå etc. Det bästa
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sättet för eleven att lära sig något är att ställas i en lärarsituation och förklara
för andra hur saker och ting hänger ihop.
   Vid inlärning av vissa praktiska moment kan läraren ses som en slags modell,
eller förebild, som eleven har att efterlikna. Lärarens uppgift är då att instruera
och förvisa.

Kalles folkteori om kunskap är i huvudsak ett uttryck för perspektivet lärande via
imitation. Kunskap är något som demonstreras för andra i praktiken. Synen på
läroboken och prov följer samma mönster. Läroboken kan användas för att jäm-
föras med lärarens framställning, proven bör mäta hur eleven hanterar en viss
situation. Folkteorin om språk uppvisar något inslag av ett socialt konstruktivis-
tiskt perspektiv då det talas om att i dialog jämföra sina tankar. Liknande for-
muleringar återfinns också under folkpsykologin. För övrigt uppfattas språket
som ett medium för överföring av budskap.

Att Kalle under fortbildningen uppmärksammar teorier om elevernas olika
sätt att tänka kan tolkas som att han tidigare något överbetonat sin expertroll.
Kanske är en mer frekvent dialog med eleverna bland det mest väsentliga för att
utveckla perspektivet lärande via imitation.

Texten om Kalles folkpsykologi och folkpedagogik, liksom den om Olofs
folkpedagogik, skulle vid ett första påseende kunna tolkas som att de inlednings-
vis möter eleven utifrån perspektivet lärande via imitation, men successivt går
över mot ett socialt konstruktivistiskt perspektiv. Enligt denna tolkning handlar
lärande första året mer om att imitera lärarens sätt att agera. Andra och tredje året
har eleven grundlagt sådana kunskaper att dialogen mellan läraren och elev kan
bli meningsskapande. Tolkningen är dock diskutabel, då dialogen hos Kalle och
Olof inte i första hand nyttjas för att jämföra olika sätt att förstå en situation.
Snarare används språket som ett sätt att kontrollera om eleven på ett korrekt sätt
förstått vad som avses.
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7. LÄRARES
KUNSKAPSUTVECKLING

I kapitel 4 redogjordes för ett realt konstruktivistiskt perspektiv. En skillnad
gentemot det socialt konstruktivistiska perspektivet är att vetenskaplig kunskap
ges en mer framträdande roll. Det är genom användning av vetenskapliga verktyg
eleven som förmodas utvidga och berika sin intuitiva värld. I detta kapitel reso-
neras om värdet av vetenskaplig teori för lärarens kunskapsutveckling utifrån de
fyra perspektiv som presenterades i kapitel 2, 3, 4 och 6. Därmed kan förståelsen
av perspektiven fördjupas. I enlighet med syftet visas också på hur undervisning
för lärare kan bedrivas utifrån det realt konstruktivistiska perspektivet.

I Alexanderssons (1994) tolkning av den s.k. ”Teacher thinking”-rörelsen på-
stås teori och praktik representera skilda fenomen, vilket får till följd att person-
liga och allmänna teorier på ett uppenbart sätt skiljer sig åt. Även om varje
handling läraren utför är resultat av någon form av teori, är det inte meningsfullt
att jämföra denna med en mer allmän, bl.a. eftersom den senare är allt för gene-
rell. Lindqvist (1999), som också kommenterar rörelsen, uttrycker det som att
den duglige praktikern inte tillämpar vetenskaplig kunskap, utan genererar kun-
skaper i sin egen yrkespraktik.

Alexanderssson (1996) intar också själv emellanåt en skeptisk hållning till
vetenskaplig kunskap. Samtidigt som författaren framhåller värdet av att jämföra
en praxisteori, utvecklad genom en kontinuerlig reflektion över erfarenheten,
med vetenskapliga teorier ställer han den retoriska frågan ”Vill man vara bero-
ende av andras teorier, eller vill man tillsammans skapa egna teorier och ställa
dem mot så kallade vetenskapligt framtagna teorier? (a.a. s. 152, min kursive-
ring). Senare i samma text menar dock Alexandersson att lärares praktiska teori
mycket väl kan ställas mot vetenskapliga teorier. Handal och Lauvås (2000)
hävdar att lärare utgår från sin praktiska teori då de argumenterar för hur man
bör handla i en viss praktik. Med praktisk teori avses ”…en persons privata, in-
tegrerade men ständigt föränderliga system av kunskaper, erfarenheter och vär-
deringar som är betydelsefulla för personens aktuella undervisningspraktik.” (a.a.
s. 17f.). Läraren kan enligt författarna förutom att använda praktikbaserade ar-
gument nyttja teoribaserade sådana. Med det senare menas vetenskapliga teorier
eller forskningsresultat. Författarna ifrågasätter dock värdet av dessa då de van-
ligtvis både är preliminära och kontroversiella.

Jag menar att det finns en välgrundad skepsis mot de sanningsanspråk som har
ställts utifrån ett objektivistiskt paradigm, samtidigt som denna skepsis ibland
kommit att spilla över på all vetenskaplig kunskap. Exemplen från Alexanders-
son samt Handal och Lauvås kan illustrera en sådan tendens.

Weniger (Imsen, 1999) är ett exempel på en forskare som inte tycks se någon
motsättning mellan praktik och teori. Författaren talar i stället om olika teoretis-
ka nivåer. Den vetenskapliga teorin, vilken kännetecknas av sin mer principiella
och generella karaktär, kan därför mycket väl användas som ett medel för reflek-
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tion över den pedagogiska praktiken. Tiller (1999) framhåller behovet av att
knyta erfarenheter till kunskap framodlad genom forskning. Om denna koppling
ej görs riskerar man enligt författaren att missa djupare liggande förhållanden
och sammanhang man annars ej kan se. Teorin väcker liv i erfarenheten, samti-
digt som erfarenheten belyser och ger näring åt den generella vetenskapliga kun-
skapen. Enligt Bengtsson (1993) finns det tre sätt att distansera sig från prakti-
ken; genom självreflektion, utifrån en dialog med andra och med hjälp av veten-
skaplig forskning. Med det senare avses mer systematisk och generell kunskap
som finns allmänt tillgänglig. I likhet med Popper benämner Bengtsson denna
”objective knowledge”.71 Författaren menar att teoretisk och praktisk kunskap ej
kan åtskiljas, då även praktisk kunskap innebär en distansering från praktiken.
M.a.o. är ”the distance between knowledge and practice … not unbreachable. In-
stead we have a difference between two kinds of knowledge: theoretical knowl-
edge about and practical knowledge in.” (a.a. s. 209). Bengtsson påstår också att
teorin kan integreras i praktiken förutsatt att agenten känner igen sig själv och sin
praktik samt att hon praktiserar och prövar teorin utifrån sin egen förståelse. I det
fall agenten lyckas ta till sig den teoretiska kunskapen blir denna efterhand till en
spontan och passiv kunskap.

Sammanfattningsvis ställer sig Weniger, Tiller och Bengtsson mer positiva till
den vetenskapliga teorins värde för praktiken. Lärarens praktik torde därmed,
enligt dessa forskare, kunna berikas utifrån någon slags möte med teorin. Stånd-
punkten är central för ett realt konstruktivistiskt perspektiv.

Att lärare ofta haft svårt att ta till sig teori kan enligt Imsen (1999) bero på att
teori och praktik inom lärarutbildningen ofta framställs som olika ämnen och att
olika kategorier av lärare undervisar inom dessa fält. Eftersom teorilärare ofta
har högre utbildning än praktiklärare skapas enligt författaren ett hierarkiskt för-
hållande där teorin ses som ”överordnad”. Ett annat skäl till att teorin inte före-
faller användbar för verksamma lärare är enligt argumentationen i kapitel 1 att de
har bristfälliga kunskaper i ”pedagogisk kunskapsteori”. Jag återkommer till
detta under 7.1.3.

7.1 Lärares kunskapsutveckling sedd
utifrån perspektiven
I kapitel 2 till 4 utvecklades tre perspektiv på undervisning och lärande. Ytterli-
gare ett perspektiv skisserades i kapitel 6. I detta avsnitt resoneras kring hur lära-
res pedagogiska kunskapsutveckling kan te sig utifrån de olika perspektiven.
Bl.a. placeras ett antal teorier in under respektive perspektiv. Däremot diskuteras
inte lärares kunskapsutveckling inom de fackämnen hon undervisar i. Samman-
fattningarna av perspektiven i kapitel 2 till 4 utgör utgångspunkt för diskussio-
nen.

–––––––––
71 Bengtsson gör själv ingen koppling till Popper.
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Ur ett traditionsenligt perspektiv är det möjligt att med hjälp av vetenskap er-
hålla sann kunskap. Forskare med hemvist i pedagogik, psykologi och kanske
sociologi försöker, med inspiration av ett positivistiskt vetenskapsideal, att sys-
tematiskt blottlägga inlärningens mysterier. Läraren, som nu intar elevens plats i
figur 13,72 har att ta till sig forskningens resultat och omsätta dessa i praktiken.
Detta gäller såväl under utbildningen som senare. Läraren är därmed satt i en lika
passiv roll som eleven när kunskap inhämtas.

Det traditionsenliga perspektivet kan idag betraktas som passé i svensk peda-
gogisk forskning. Därmed är de flesta kommentarerna av perspektivet gjorda uti-
från en kritisk distans. T.ex. benämner Gustavsson (2000), med referens till
Schön, denna form av kunskapsöverföring för ”tekniskt rationell”. Ambitionen är
att finna de mest effektiva medlen för att nå ett visst mål, i detta fall ökad inlär-
ning. Tillvägagångssättet förutsätter förekomsten av exakt och entydig veten-
skaplig kunskap som direkt kan användas i praktiken. Alexandersson (1994) re-
dovisar s.k. ”process-produkt forskning”, i vilken forskaren försöker finna mo-
deller och tekniker för att höja effektiviteten i undervisningen. Genom att syste-
matiskt observera och klassificera framför allt verbala beteendemönster hoppas
man få fram resultat som den rationella läraren kan omsätta i praktiken. Svens-
son (2001) kommenterar också denna akademiska tradition och hävdar att den
utmärks av en tydlig ”objektsyn”. Även om hans framställning synes såväl iro-
nisk som rapsodisk ger den en bild av hur det traditionsenliga perspektivet nume-
ra tolkas. Författaren menar att relationen mellan forskare och praktiker här ut-
märks av en expertsyn, om att forska på. Forskaren ser sällan något värde i att ha
en dialog med praktikern, vare sig vad gäller forskningens metoder och innehåll
eller hur forskningsresultaten ska användas och tolkas. Möjligtvis kan forskare
bemöda sig om en viss informationsförmedling.

7.1.1 Kunskapsutveckling ur ett socialt konstruktivistiskt
perspektiv
Vetenskaplig kunskap är ur ett socialt konstruktivistiskt perspektiv inte väsens-
skild från andra typer av kunskap, utan är något som uppstår i dialog utifrån det
lokala och unika sammanhanget. Läraren, som i detta resonemang intar elevens
plats i figur 18,73 utvecklar i samarbete med forskare perspektivistisk kulturell
och vetenskaplig kunskap. Av kulturen givna benämningar ger verktyg i detta
meningsskapande. Forskarens uppgift kan vara att skapa förutsättningar för
kommunikation och dialog.

 Det är inte svårt att hitta teorier kring lärares kunskapsutveckling som mer
eller mindre kan hänföras till ett socialt konstruktivistiskt perspektiv, även om
flera av teorierna har ett individuellt fokus. Enligt Carlgren (1999) har den
svenska pedagogiska diskussionen om lärande påverkats av den kunskapsteore-
tiska diskussionen inom arbetslivsforskningen. Många av tänkarna utgår från

–––––––––
72 Jfr. 2.9.
73 Jfr 3.7.
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Wittgensteins teorier, varför dessa inledningsvis berörs. Därefter redogörs för
Schön och Polanyi som också synes centrala i perspektivet.

Wittgensteins resonemang kring ’praxis’, ’språkspel’ och ’osägbarhet’ utgör
en viktig inspirationskälla för teorier inom fältet. Kunskap om en speciell praktik
kräver bl.a. erfarenhet av det språkspel som utvecklats där (Carlgren, 1999). Uti-
från en inom arbetslivsforskningen dominerande tolkning av Wittgenstein finns
det kunskap som är ”sägbar” och ”osägbar”. Den tidigare likställs ofta med teo-
retisk eller vetenskaplig kunskap, medan det osägbara är liktydigt med ”tyst kun-
skap”. Denna kan i sin tur delas in i ”färdighetskunskap”, dvs. att kunna göra
olika saker, samt ”förtrogenhetskunskap”, dvs. kunskap som förvärvats i ett yrke
under lång tid. Förtrogenhetskunskap gör individen i stånd att behärska en viss
praxis, då hon lär känna de tysta förutsättningar och erfarenheter som styr ett
visst handlande (Gustavsson, 2000).

Schön (1987) gör en åtskillnad mellan ’reflektion-i-handling’ och ’reflektion-
över-handling’. Enigt författaren skaffar sig praktikern i sin yrkesutövning en
kunskap-i-handling som vanligtvis fungerar för att hantera olika situationer.
Ibland uppstår dock mer oväntade händelser som får praktikern att stanna upp
och tänka efter. Hon reflekterar då i efterhand över sitt handlande. Schön hävdar
också att hon kan reflektera i själva handlandet, för att eventuellt omedelbart
justera detta. Tillvägagångssättet resulterar efterhand i en allt större kunskap-i-
handling. Reflektion i och över handling tycks dock inte ge upphov till kunska-
per som är explicit uttryckta och formulerade. I stället är begreppet ”tyst kun-
skap” centralt, dvs. praktikern agerar i enlighet med mer eller mindre omedvetna
procedurer och regler hon vanligtvis inte kan beskriva. Alexandersson (1994)
tolkar det som att praktikern i båda reflektionsformerna har en strävan att skapa
mening åt och erhålla förståelse av problematiska aspekter av en viss situation.
Detta innebär bl.a. att alternativa sätt att se på situationen prövas genom att
praktikern för en konversation med sig själv. Gustavsson (2000) förstår Schön
som att en viss praktisk yrkesverksamhet försätter individen i problematiska si-
tuationer, i vilka det finns konflikter mellan olika och ofta motsägande alternativ
för hur man ska handla. Ett av huvudproblemen för att få till stånd en kun-
skapsutveckling är att identifiera vad det är som är problematiskt. Molander
(1996) hävdar att Schön utgår från att olika situationer ges mening, att problem
uppstår i situationer etc. Det är m.a.o. inte en expert som med hjälp av olika teo-
rier och tekniker kan tala om hur eventuella problem löses, utan den kunnige
praktikern reflekterar, improviserar och experimenterar i handling. Claesson
(1999) menar att reflektion för lärare mestadels handlar om ”reflektion-över-
handling” eftersom hon ständigt har att interagera med en grupp människor och
därmed har svårt att reflektera i stunden.

I kritiken av Schön hävdas att han ibland överdriver det unika i en professio-
nell situation (Rolf, Ekstedt och Barnett, 1993). Föreställningen får bl.a. till kon-
sekvens att lärare svårligen kan dela med sig eller diskutera sina erfarenheter
med varandra, då dessa ej går att jämföra. Molander (1996) saknar i Schöns för-
fattarskap en distinktion mellan giltig och ogiltig kunskap. Därvid uppkommer
problemet hur praktikern ska förhålla sig till andras kunskaper. I diskussionen av
’tyst kunskap’ pekar Rolf (1991) på svårigheten att skilja på kunskap och fördo-
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mar. I vilka fall är det frågan om tyst kunskap och när handlar det om ”tyst dum-
het”?

Rolf (1991) redogör för Polanyis ’tyst kunskap’. När människan handlar eller
undersöker något aktualiseras två kunskapsskikt, det som särskiljs och sätts i fo-
kus, samt de redskap som ligger till grund för detta. ”Fokalvetandet” existerar
m.a.o. inte för sig, utan omges av sensomotoriska och intellektuella redskap som
fungerar som en tyst bakgrundskunskap. Redskapen innefattar även kulturellt
överförda metoder, teorier, värderingar och dolda antaganden. Gustavsson
(2000) tolkar Polanyi som att all kunskap har en tyst, delvis dold och outsagd
dimension. Kunskap utmärks dels av att vara personlig, dvs. den bärs av männi-
skor i sina kroppar, dels av att vara en aktivitet, dvs. kunskap är något som bru-
kas och används. Även explicit uttryckt kunskap har därmed en dimension som
är implicit och tyst. Carlgren (1999) förstår Polanyi som att delar av människans
kunskaper är osägbara. Det är integrationen av olika kunskapsformer som enligt
Carlgren utgör kunskapens tysta struktur. Resonemanget får till konsekvens att vi
i såväl praktiska som intellektuella verksamheter ständigt vet mer än vad vi kan
säga.

I det fall Polanyis ’tyst kunskap’ tolkas som något som det är principiellt
omöjligt att utsäga, synes det mer förenligt med ett socialt konstruktivistiskt per-
spektiv. Likaså om stor vikt läggs vid att se kunskap som personlig, samt något
som enbart brukas och används. Rolfs tolkning av Polanyi ligger närmare ett re-
alt konstruktivistiskt perspektiv då den tysta bakgrundskunskapen enligt honom
bl.a. består i kulturellt överförda metoder och teorier. Jag återkommer till detta i
avsnitt 7.1.3.

Vad beträffar lärares kunskapsutveckling förefaller Handal och Lauvås liksom
företrädare för ”Teacher thinking”-rörelsen höra hemma i ett socialt konstrukti-
vistiskt perspektiv. Enligt Handal och Lauvås (2000) kan lärarens praktiska teori
utvecklas om hon blir medveten om denna. I en handledningssituation är dock
vetenskapliga teorier av mindre värde.74 Handal (1996) diskuterar vad som avses
med en reflekterad praktik. Enligt författaren reflekterar utövarna då var för sig
och gemensamt över sin egen och den gemensamma praxisen. Handledning inne-
fattar exempelvis att få den andre att se andra perspektiv, att kunna tänka med
andra begrepp och överväga andra för den handledda hittills okända värden. I
bästa fall kännetecknas handledning av ett gemensamt samtal i en jämlik situa-
tion. Alexandersson (1994) menar i sin sammanfattning av ”Teacher thinking-
rörelsen” att den professionella läraren formulerar en egen teori, bl.a. om sin un-
dervisning. Hon analyserar effekterna av undervisningen, reflekterar samt om-
sätter resultatet i framtida handlingar och planer. Läraren kommer därmed att
fungera som ett slags forskare.

Lave och Wengers teorier tycks också passa väl in ett socialt konstruktivis-
tiskt perspektiv eftersom de sätter lärandets sociala aspekter i fokus. Lave (2000)
uppfattar lärande som ”ett led i subjektets deltagande i rörelse genom många oli-
ka kontexter i deras dagliga tillvaro.” (a.a. s. 52). Gustavsson (2000) förstår Lave
och Wengers teorier om ”situerat lärande” som att praktisk kunskap är extremt

–––––––––
74 Tankegången berördes i början av kapitlet.
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bunden till ett visst sammanhang och till en viss situation. Det finns helt enkelt
ingen allmän kunskap utan kunskap är en praktik och en aktivitet, inbyggd i en
verksamhet. Abstrakt och generell kunskap är meningslös utanför detta specifika
sammanhang. Kunskap erhålls genom deltagande i praktiken. Ellström (1996)
gör tolkningen att kunskap inte finns hos individen eller är något som kan över-
föras eller tillämpas. I stället är kunskapen inbäddad i sociala och kulturella nät-
verk av relationer, innebörder och verksamheter. Lärande är utifrån perspektivet
en social process. Enligt Claesson (1999) har Lave och Wenger starkt påverkat
diskussonen inom den sociokulturella inriktningen. Lärande består, i Claessons
uttolkning, av att bli del i ett större system av relationer i vilka mening finns. Lä-
rande är också en form av medlemskap, vilket får till följd att förändring och lä-
rande alltid involveras i varandra. Nykomlingen ska så småningom transformeras
till en praktiker.

Under 3.5 kritiserades det tolkande paradigmet för att sakna en distinktion
mellan vetenskaplig kunskap och mer vardagliga meningsgivanden, vilket fick
till konsekvens att frågan om den vetenskapliga kunskapens natur ej blev nöjak-
tigt besvarad. Samma svårighet uppstår beträffande lärares kunskapsutveckling
sedd ur ett socialt konstruktivistiskt perspektiv. Är det verkligen så att lärares re-
flektion över sin praktik, dialogen lärare emellan eller med en handledare är till-
räckligt för att läraren väsentligt ska utveckla sin kunskap om undervisning och
lärande? Kanske har skepsisen mot den vetenskapliga kunskapens värde för
praktiken lett till en överbetoning av lärarens egen kunskapsutveckling genom
reflektion. I brist på relevant vetenskaplig teori har med nödvändighet uppmärk-
samheten riktats mot praktiken och handlandet visavi denna.

7.1.2 Kunskapsutveckling ur perspektivet lärande via imitation
Lave och Wengers teorier som situerat lärande, som diskuteras i föregående av-
snitt, kan i en annan tolkning hänföras till perspektivet lärande via imitation. Lä-
rande uppfattas i perspektivet som att förvärva ”know-how”.75 Det är experten
som förevisar och den lärande tar efter. Kompetens uppkommer i praktiken och
bedöms utifrån förmåga, skicklighet och begåvning. Perspektivet lärande via
imitation hänförs till ett i huvudsak objektivistiskt paradigm, bl.a. vad beträffar
synen på språket som ett medel att beskriva sakförhållanden i den externa värl-
den samt föreställningen om sann kunskap. I teorin om vetenskaplig kunskap ges
dock denna en underordnad roll jämfört med ett objektivistiskt paradigm.

Gustavsson (2000) diskuterar hur kunskap överförs från en generation till en
annan. I det fall lärlingen antas imitera mästaren tycks lärande handla om ett
överförande av kunskap. En förutsättning för att vinna kunskap är då att lärlingen
underkastar sig traditionen och auktoriteten. ”Vi måste acceptera traditionen och
öppna oss för dess sanning för att överhuvudtaget lära oss något” (a.a. s. 124).
Författaren frågar sig var utrymmet för egna val och kritisk distans finns till det
förmedlade. Gustavssons kommentar kan tas till intäkt för att såväl synen på
språket som på mästaren som bärare av sann kunskap överensstämmer med pers-

–––––––––
75 Jfr. 6.3.3.
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pektivet lärande via imitation. Mästaren personifierar därmed den vetenskapliga
kunskapen.

7.1.3 Kunskapsutveckling ur ett realt konstruktivistiskt
perspektiv
Ett socialt och realt konstruktivistiskt perspektiv skiljer sig åt då dialogen i det
senare antas bekräfta intuitiva teorier. För att en pedagogisk dialog ska komma
till stånd krävs i ett realt konstruktivistiskt perspektiv kunskap om olika verktyg i
form av vetenskapliga metoder och teorier. Utifrån de folkteoretiska utgångs-
punkterna i kapitel 1 kan kunskaper om ”pedagogisk kunskapsteori” vara ett så-
dant verktyg för lärare som önskar fördjupa sin reflektion.76

Pedagogiskt kunskapsteoretiska frågor är emellertid komplexa och kan för-
väntas aktualiseras med viss fördröjning. Den första tiden som lärare är troligen
fokuserad på andra faktorer. Claesson (1999) framhåller, med referens till de
Vries och Beijaard, att lärare börjar fundera på elevens lärande först efter några
år i yrket. Initialt är hon mest intresserad av sig själv och sin överlevnad som lä-
rare. Konstaterandet faller väl i linje med min egen kunskapsutveckling.

Läraren som arbetat några år kan antas ha skaffat sig en yrkesidentitet som
förhoppningsvis fungerar; hon tycker sig behärska olika ämnens innehåll, hon
har hittat sin roll i förhållande till eleverna, hon har vant sig vid skolans rutiner
etc. Samtidigt har läraren mött många svårigheter vad beträffar val av innehåll
och metod, problem med att förstå vad det innebär att lära sig något, vad som
menas med att ha kunskap etc. Konfrontationen med sådana pedagogiskt kun-
skapsteoretiska frågor kan bidra till att hon utvecklar ett antal intuitiva folkteori-
er som successivt blir en del av hennes handlingsteori. Teorierna intuitiva ka-
raktär kan förklaras av att läraren sällan haft tid att reflektera över desamma.

Ökad insikt i ”pedagogisk kunskapsteori” kan ge läraren det mentala och in-
tellektuella verktyg som gör det möjligt att ifrågasätta de intuitiva teorierna. En
parallell kan dras till Polanyis ’tyst kunskap’, vilken i Rolfs tolkning bl.a. består i
av kulturellt överförda metoder och teorier.77 Rolf (1991) menar att det är en po-
äng med att distansera sig från sin tysta kunskap. Genom en explicit artikulering
kan den utvidgas, kritiseras och spridas. Genom att underkasta den tysta kunska-
pen logiska operationer i form av precisering, tolkning, analys, jämförelse etc.
kan den bli reflekterad.

Rimligtvis är olika delar av den ”pedagogiska kunskapsteorin” aktuella vid
olika tidpunkter för olika lärare, beroende på vars och ens speciella erfarenheter.
Dessutom torde en förändring vara en mer långsam process då intuitiva system
av teorier förvärvas delvis omedvetet och under lång tid, samt är empiriskt och
kulturellt bekräftade. Därmed kan inte läraren momentant förväntas överge eller
ens ifrågasätta ett visst sätt att tänka kring undervisning och lärande.

Flera författare framhåller värdet av vetenskaplig teori och metod för lärares
kunskapsutveckling. Magnusson (1998) finner i sin studie, tvärtemot vad han

–––––––––
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77 Jfr. 7.1.1.
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förväntar sig, att lärarkunskapen har mycket gemensamt med mer generella be-
skrivningar som han från början uppfattat som allt för rationalistiska.

Det verkar inte vara så att läraruppgiften är kontextbestämd i så stor ut-
sträckning att det skulle förhindra att de persongrundade eller forsk-
ningsgrundade kunskapsaspekterna får genomslag i den kunskap som lä-
rarna uttrycker i handling. (a.a. s. 209)

Författaren konstaterar också att lärarna tycks sakna en begreppsapparat som
hjälper dem att i djupet beskriva sin lärarkunskap. Flera andra forskare framhål-
ler behovet av vetenskaplig teori. Tiller (1997) citerar ett antal lärare som deltar i
en fortbildningskurs. Deltagarna konstaterar att de matar varandra med intryck
och synpunkter, men att diskussion sedan stannar upp. ”Vi klarar inte att tränga
in i materian. Varför? För att vi aldrig fått några bra hjälpmedel att ta till.” (a.a. s.
58). Tiller hävdar att det är bristen på analytiska redskap som förhindrar att en
utveckling kommer till stånd. Imsen (1999) menar i en kommentar till Tiller att
analytiska redskap ofta utgörs av teorier och begrepp på metateoretisk nivå.
Claesson (1999) påstår att läraren genom att känna till och ha adekvata benäm-
ningar på olika idéinriktningar inom modern forskning kan få en överblick över
olika sätt att teoretiskt och praktiskt variera undervisning. Uljens (1998b) disku-
terar på ett mer allmänt plan fostrans möjlighet att frigöra individen till ett själv-
ständigt handlande. Författaren menar att fostran är nödvändig för att individen
ska uppnå ”kulturell autonomitet”, dvs. att bli kapabel att överväga och moget
förverkliga sina intressen i givet samhälle. Överfört till läraryrket påstås i denna
avhandling att kunskaper om ”pedagogisk kunskapsteori” bidrar till att bemyndi-
ga läraren att själv utveckla sin praktik och ta ställning till olika pedagogiska teo-
rier.

Ett antal författare uttalar sig också mer specifikt om värdet av kunskaper
inom fältet ”pedagogisk kunskapsteori”. Exempelvis hävdar Kroksmark (2000)
att en del av lärarens didaktiska kompetens innefattar teoretiska kunskaper i filo-
sofisk didaktik. Sådan kunskap kan uppnås genom reflektion över didaktikens
vetenskapliga utgångspunkter samt de antaganden som görs kring undervisning-
ens genomförande. Författaren ger som exempel frågor relaterade till begreppet
’kunskap’, samt insikt i vilka antaganden som görs kring den lärande människan.
Enligt Madsén (1994) är lärarens kunskapssyn troligen det som mest påverkar
hur hon lägger upp sin undervisning. Därför måste lärare reflektera över sina
uppfattningar om elevens lärande. Ett sådant utvecklande av nya perspektiv för-
utsätter enligt författaren någon slags möte med forskningslitteratur. Imsen
(1999) menar att det saknas vetenskaplig kunskap om hur lärare tänker om ele-
verna, hur lärarna tillämpar sina kunskaper och hur eleverna tänker om det de lär
sig. Robertson Hörberg (1997) bad i en enkätstudie ett antal lärare ange vad som
är viktig kunskap i deras arbete. Kunskap om hur människan tänker och utveck-
las samt kunskap om hur och när inlärning sker rankas högst i studien.

I nästa avsnitt ges ett exempel på hur en fortbildning kan utformas utifrån ett
realt konstruktivistiskt perspektiv. Fortbildningen kan utifrån resonemangen i
detta avsnitt ses som ett första steg mot en förändring av lärares tänkande kring
undervisning och lärande. Intuitiva teorier bör emellertid i detta sammanhang
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förstås på olika nivåer. Jarriks (1992) andra nivå78 rör kunskap - i mitt språkbruk
intuitiva teorier - som blir problematisk först om den artikuleras. På tredje nivån
återfinns tydligt artikulerade och väl sammanhållna system av tankar. Persson
(1994) talar om ytterligare en nivå79 mellan två och tre, som innehåller artikule-
rade oreflekterade uppfattningar som ej är sammanhållna. Utifrån dessa teorier
kan det hävdas att ett artikulerande av intuitiva teorier på nivå två är ett första
nödvändigt steg för att få till stånd en förändring. Eventuellt innefattas även
Persson mellanliggande nivå här. Genom att i en fortbildning ställa den explicit
formulerade intuitiva teorin mot vetenskaplig teori kan ytterligare steg tas.

7.2 Empirisk illustration
I detta avsnitt beskrivs och utvärderas den fortbildning som genomförs på natur-
bruksgymnasiet. Vidare penetreras huruvida från vetenskapen hämtade teoretiska
verktyg kan vara användbara i detta sammanhang. Redogörelsen ska därmed i
enlighet med syftet ses som en empirisk illustration av hur en fortbildning för lä-
rare kan utformas utifrån ett realt konstruktivistiskt perspektiv.

Lärare med huvuddelen av tjänsten förlagd till naturbruksgymnasiet, led-
ningsgrupp samt två resurspersoner deltar i fortbildningen. Svaren på frågefor-
muläret ❷80 som beskrivs närmare under 6.1.1 används som diskussionsunderlag
vid respektive utbildningstillfälle. Mer i detalj är fortbildningen organiserad en-
ligt följande:

                         1 (60 min.)      2 (60 min.)  3     4

Avslutning       Diskussion i  Teorigenomg.         Hemuppgift -           Gruppdiskus-
av föregåen-    grupper av    i anslutning            läsning av text         sion. Författan-
de träff.           svar från       till diskuterade       samt formulering.    tande av ge-
                        frågeformul.  frågor.                    av enskilt svar         mensamt svar

                       för gruppen.

             5 (60 min.)

         Gemensam      Start av nytt
         diskussion av   nytt område.
         gruppernas
         svar.

Figur 48. Schematisk bild av arbetsprocessen under fortbildningen.

Vid diskussionen i mindre grupper (jfr. 1 i figur 48) ombeds deltagarna jämföra
och värdera några olika lärares svar på en fråga hämtad ur frågeformuläret. Del-

–––––––––
78 Jfr. 1.6.1.
79 Jfr. 1.6.1.
80 Jfr. figur 36.
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tagarnas svar har valts ut för att åskådliggöra olika sätt att tänka kring samma
problemområde. Svaren är ibland förkortade och har redigerats så att personen
bakom ej kan identifieras. Ett exempel på uppgift återfinns i figur 49, ett annat i
bilaga 10.

Figur 49. Exempel på hur olika lärare besvarar fråga nio.

Ur ett realt konstruktivistiskt perspektiv kan denna diskussion mellan lärarna ses
som en dialog kring intuitiva teorier.81

I ett andra steg (jfr. 2 i figur 48) redogör kursledaren för några teorier som be-
rör den fråga som just diskuterats i gruppen. Teorierna är oförenliga, i det att
man inte samtidigt kan hålla med om flera av dem. Då beställaren naturbruks-
gymnasiet speciellt betonar behovet av kunskaper kring konstruktivism ställs te-
orier med anknytning till ett traditionsenligt perspektiv mot teorier med anknyt-

–––––––––
81 Jfr. figur 25 under 4.7.

Fråga 9: ”Försök i mer allmänna ordalag beskriva vad som skiljer okunskap från
kunskap.”

Att diskutera: Vilken text beskriver bäst vad som är kunskap? Varför?

A Inom mitt ämne kan man kanske säga så här att kunskap är när man behärskar ett
sätt att arbeta med (…xx…). Därför är kunskap också möjligheten att se nytt, ha
förmågan att förnya tänkandet, se möjligheter i kombination med ny teoretisk kun-
skap förmedlad i bl.a. en klassrumsmiljö.

B Kunskap ser jag som så: Att utifrån fakta, information etc .sätta in saker och ting i
sitt rätta sammanhang och dra logiska slutsatser.

C Kunskap är när man kan förklara, utföra eller bevisa för någon, som saknar denna
kunskap, men är motiverad att ta den till sig och acceptera den.

D En kategori är vad jag kallar ”jeopardy-kunskap” denna typ av kunskap handlar
främst om detaljerade faktakunskaper utan sammanhang. Denna kunskap är absolut
inte oväsentlig men, som jag ser det, onödig om man inte kan sätta in den ett större
sammanhang.

E Kunskap kan vara medvetenhet om hur man skall bete sig i olika situationer för att
kunna klara av dessa.

F Kunskap är något som varje enskild individ aktivt konstruerar utifrån nya erfaren-
heter och problemlösningar som känns meningsfulla för individen. Kunskapen är
därför unik för varje individ.

G Kunskap eller kunskap om kan kanske uttryckas som att känna till. Det kan röra
sig om bagatellartade eller komplicerade förhållanden man känner till eller har kun-
skap om. Att veta när morgonbussen går är kunskap, men den är bara av intresse för
den som skall åka med. Den som inte skall åka med har ingen anledning att ha den
kunskapen och kan knappast beskyllas för att vara okunnig.
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ning till konstruktivism.82 Bl.a. beskrivs i anslutning till fråga nio ovan hur man
kan se på kunskap utifrån en naiv realism respektive fenomenologi. Framställ-
ningen är starkt förenklad och handlar mer principiellt om i fall den externa värl-
den låter sig avbildas eller inte, samt vilka konsekvenser detta får för synen på
kunskap. Exempelvis aktualiseras frågan om lärares framställning kan och bör
betraktas som sann eller som en perspektivistisk sanning bland andra. Deltagarna
erhåller texter om 10-30 sidor, som i exemplet ovan hämtats ur filosofiböcker för
gymnasiet. Under andra tillfällen redogörs för en inlärningsteoretisk respektive
konstruktivistisk syn på undervisning, för språket som ett möjligt medium att
korrekt eller inte korrekt överföra mening etc. Vid sista tillfället dras trådarna
samman så att konstruktivismen kan belysas utifrån ett antal olika infallsvinklar.

Utifrån beskrivningen av de folkteoretiska utgångspunkterna under 1.5 antas
läraren efterhand ha utvecklat ett system av folkteorier relaterade till kunskap-
sområdet ”pedagogisk kunskapsteori”. Tore och Sigurd kan anses uttrycka såda-
na tankegångar, även om Sigurd till viss del förefaller ha övertagit intervjuarens
argument.

Tore: Ja…så…på något vis så känner jag var jag kan få svar på mina
frågor…och det tycker jag känns som ett jättesteg…för det har varit ett
stort problem för mig för att, eller problem och problem, men det som jag
liksom försöker och det är ju och få ner de här teorierna i praktiken, och
det är ju allas problem, och så dyker det upp sådana här, ja men när det
händer och det händer, vad ska vi då göra, och sånt va, hur ska vi kunna
lösa det i praktiken, och…mycket utav dom frågorna och även frågor som
har dykt upp under tiden som man jobbar som lärare det kändes som att,
när vi kom till slutet [av fortbildningen – min kommentar], så kunde jag
ju greppa tag i mitt fortsatt, min fortsatta pedagogiska utveckling, på nå-
got vis, för det som har varit nu sedan jag slutade lärarhögskolan det är
mer att befästa och förankra dom lärdomarna som har funnits under hela
tiden.
Intervjuare: Har de skilt sig från dom lärdomarna som vi tog upp på kur-
sen s.a.s.?
-Nä, det har det inte gjort, men det har ju med hjälp av mina andra erfa-
renheter, som gör att man, det är ju mer att man befäster va, och nu så
tycker jag att det känns som att…det är ett nytt område, en ny, era i min
pedagogiska (skrattar) utveckling som, som jag känner att det måste jag
ta tag i någon gång framöver, ska jag ägna tid åt att…göra mig nya vi-
sioner utifrån det, men jag har inte tid nu men…(Intervju tre)

Intervjuare: Hur kan det vara då att det ger mer nu än då?
Sigurd: Framför allt är det erfarenheten, likadant som du sa, det här ska
komma in efter ett antal år, det är ingenting som man ska börja med, tror
jag inte, det har du nog rätt i också, man ska komma in efter vad var det
tre-fyra år du sa?

–––––––––
82 ’Konstruktivism’ förstås här mer allmänt ungefär som den beskrevs under 3.1.1.
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Intervjuare: Ja, det är bara en skattning
-Men någonstans där, då kan man gå vidare, i sitt tänkande kanske också
och då är man medveten om de problem som finns också, det är man inte
när man går ut som lärare, så att…på så vis så ger det ju mer då ju, för
det hade inte gett någonting liksom att prata om de här sakerna, inte på
samma sätt prata om dom sakerna när man gick i lärarutbildningen innan
man varit lärare. (Intervju tre)

Ett sätt att komma vidare i sitt arbete är ur ett realt konstruktivistiskt perspektiv
att förvärva nya, av vetenskapen inspirerade, metodiska och teoretiska verktyg.
Att förvänta sig en förändring i lärarnas tänkande kring undervisning och lärande
utifrån sex-sju träffar i en fortbildning är dock knappast realistiskt. I bästa fall
initieras en utveckling där undervisning och lärande så småningom kan ses ur
nya synvinklar.

Det tredje steget i fortbildningen består av två hemuppgifter. Var och en har
att individuellt tänka igenom och skriva ned ett svar på cirka en sida (jfr. 3 i figur
48) beträffande vilken av teorierna de föredrar samt eventuella konsekvenser för
synen på undervisning och lärande. Därefter träffas man i mindre grupper och
framställer en gemensam text (jfr 4 i figur 48). Denna, liksom de individuella
svaren, skickas till kursledaren före nästa fortbildningstillfälle. Uppgiften i an-
slutning till olika syn på kunskap återfinns i figur 50.

Figur 50. Exempel på uppgifter att lösa enskilt samt i grupp.

Vid följande fortbildningstillfälle förs inledningsvis en diskussion kring grup-
pernas reflektioner (jfr. 5 i figur 48). Speciellt betonas eventuella berörings-
punkter mellan teorin och lärarens tänkande kring undervisning och lärande.
Eventuellt repeteras något av den teori som presenterats under föregående pass.

Gruppdiskussionerna mellan fortbildningstillfällena liksom den gemensamma
diskussionen betecknas ur ett realt konstruktivistiskt perspektiv som en pedago-
gisk dialog.

Arbetsinsatsen för deltagarna består sammantaget i att bevista sju fortbild-
ningstillfällen om 180 minuter, att läsa 10-30 sidor text till varje gång, samt en-
skilt och i grupp reflektera över och skriva ner tankar kring teorierna. I bilaga 11
finns en översikt över hela fortbildningen, som för övrigt finansieras inom sko-
lans budget och ingår som en obligatorisk del i arbetet för heltidsanställda lärare.

Uppgift i anslutning till fjärde tillfället

Försök, med utgångspunkt från genomgången vid fjärde tillfället samt texterna om
Locke och Kant, fundera över
a/ vilken av teorierna som bäst beskriver vår möjlighet att få kunskap om världen
b/ hur undervisningen skulle skilja sig om Locke respektive Kant har rätt.

Uppgiften besvaras i två steg:
1 Läs texterna och försök skriva ner ett svar om ca. en sida. Bidraget skickas om möj-
ligt med E-mail. Den som är ovän med datorn kan också skicka ett handskrivet.
2 Träffa din grupp och författa ett gemensamt svar, vilket skickas med E-mail.
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Den som utfört fem av sex enskilda reflektioner anses ha fullgjort fortbildningen.
P.g.a. en allmänt pressad arbetssituation genomförs endast omkring hälften av
reflektionerna i grupp.

7.2.1 Utvärdering
Ett speciellt kännetecken för ett realt konstruktivistiskt perspektiv är att veten-
skaplig kunskap i form av olika verktyg antas berika praktiken. Därmed är det
väsentligt att med hjälp av det empiriska materialet försöka belysa hur deltagarna
i fortbildningen uppfattar de relativt svårtillgängliga teorier som presenteras. I
detta avsnitt redovisas mer allmänna uppfattningar, vilket kan ge en första indi-
kation. I följande avsnitt åskådliggörs med hjälp av citat från intervju 3 teorins
relevans för lärares tänkande.

I anslutning till den sista sammankomsten i fortbildningen genomförs en tra-
ditionell skriftlig utvärdering �83 som besvaras anonymt. I exemplen nedan,
hämtade från utvärderingen, är svaren komprimerade och sorterade under teman.
Snedstreck särskiljer påståenden från olika deltagare, x2 betyder att två deltagare
uttalat sig på liknande sätt.

På frågan ”Försök kortfattat redogöra för vilka konsekvenser fortbildningen
kan ha för din framtida undervisning” framkommer bl.a.:

Fått insyn i pedagogikens grunder/olika synsätt på lärande/vidgat syn-
fältet/stärkts i min uppfattning om inlärningsprocesserna/min pedagogis-
ka grundsyn har stärkts/att det finns varianter på min undervisningsmo-
dell/måste vara mer vidsynt/alternativa undervisningsmodeller har vaknat
till liv och jag kommer att prova flera av dem.

Inga större konsekvenser: eftersom jag jobbar mest praktiskt/eftersom jag
fått mina idéer bekräftade/eftersom jag ej får mer tid att planera och ge-
nomföra kurser x2.

När deltagarna ombads kommentera hur fortbildningen påverkar förmågan att
analysera samt förstå sitt eget och andras arbetssätt, samt i vilken mån den bidrar
till att utveckla detta anges t.ex.:

Efter denna kurs förstår vi varandra bättre och kan ta till vara det vi är
duktiga på/framför allt analysera mitt eget arbetssätt x2 om tid
ges/funderar mer över mitt eget och kollegernas arbetssätt vilket för-
hoppningsvis fortsätter till gagn för alla parter/förhoppningsvis en mer
medveten utveckling av varje lärares arbetssätt/kursen kan ha gett oss en
anvisning/lite, men ej tillräckligt har framkommit vid gruppsamta-
len/svårt att veta hur andra arbetar.

–––––––––
83 Jfr figur 36.
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Sammanfattningsvis visar utvärderingen på en ganska positiv bild. Värdet av ut-
värderingen är dock av flera skäl begränsat. Dels är flera frågor svåra att förstå.
Dels är det knappast möjligt att enbart utifrån ett fåtal i förväg formulerade frå-
gor få en uppfattning om utfallet av en fortbildning.

Intervju tre koncentreras kring aspekter av fortbildningen. I samband med
transkriberingen görs för varje deltagare en numerisk skattning av ”Personlig
nytta av fortbildning” (motsvarande kategori A)84 och ”Påverkan på klimatet på
skolan” (motsvarande kategori D). Skattningen grundar sig på kategoriserat ma-
terial och på en genomläsning av hela intervjun. Siffran 1 står för ingen nytta re-
spektive påverkan och siffran 5 för mycket stor nytta respektive påverkan. Efter
varje siffra redovisas ett kort citat av ord som haft stor tyngd vid bedömningen.

De mest negativa omdömena beträffande personlig nytta är:

1; ej visat sig användbart i praktisk undervisning
1-2; nog ej, bekräftade fördomar
1-2; förmodligen haft, visst verkar nog vettigt
1-2; nä - finns dock alltid något man ej känner till
1-2; viktigt att veta vad man konkret pratar om; liten nytta
1-2; egentligen inte, kanske något, men mest för teorilärare
2; intressant, ej någon direkt nytta

Bland de mest positiva framkommer följande:

4; tänker mer på hur elever tänker
4; tänker till/börjar fundera lite
4; ser saker mer ur ett elevperspektiv
4; förstår bättre ungdomars sätt att tänka
4; förstår kollegor bättre; startar mer på elevens nivå
5; öppnat för en ny era i min pedagogiska utveckling
5; fick en kick

Vad gäller påverkan av klimatet på skolan finns också en stor spännvidd mellan
omdömena:

1; tror jag inte, nä
1; nej - omedvetet i så fall
1-2; vet ej, men tror ej
1-2; nä - men ett sätt att bibehålla redan god stämning

4; snackas mer; har något gemensamt att prata om
4; pratas mycket om fortbildningen
4; yngre/äldre lärare närmare varandra; initierat utvecklingsprojekt
4; många fått sig en tankeställare, kommer upp då och då
4-5; ja, la grunden till kommande projekt + mer samarbete

–––––––––
84 Jfr. 6.1.5.
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5; sammansvetsat oss något alldeles fantastiskt
5; inneburit en kick för den pedagogiska diskussionen
5; natur och kultur lysande exempel
5; mycket lättare prata pedagogik; satt igång projekt

Skillnaderna i lärargruppen framstår som något överdriven då de sju-åtta skatt-
ningar som ligger mitt emellan inte finns med. Ändock ges bilden av en grupp
som upplever sig ha stor nytta av fortbildningen och som menar att klimatet på
skolan blivit bättre, samt en grupp som haft litet utbyte av fortbildningen och
som inte ser att klimatet förbättrats.

Möjligtvis kan det finnas andra delförklaringar till varför en del upplever fort-
bildningen som positiv. I en kompletterande undersökning ombeds lärarna ange
vem eller vilka andra lärare de diskuterar pedagogiska frågor med. Resultatet
ställs samman i ett sociogram, så att antalet pilar till och från respektive lärare
kan adderas. Förfarandet ger ett mått på hur många sociala kontakter respektive
lärare har. En rangkorrelation85 beräknas för 16 lärare mellan personlig nytta av
fortbildningen och antalet sociala kontakter. Resultatet visar på ett samband på
0.72, vilket indikerar att den som upplever sig ha personlig nytta av fortbildning-
en också har fler sociala kontakter på skolan, medan den mer isolerade anser sig
ha sämre utbyte av fortbildningen. Kanske är det rentav så att varje fortbildning,
oberoende av innehåll, upplevs som mer positiv av lärare med fler sociala kon-
takter.

En annan rangkorrelation beräknas mellan vilket perspektiv lärarna hänförs
till och i vilken utsträckning de upplever att klimatet på skolan påverkas av fort-
bildningen.86 Beräkningen utförs endast på nio lärare. Resultaten visar på ett
samband om 0.68, vilket kan tyda på att mer socialt konstruktivistiskt inspirerade
lärare också tycker att klimatet på skolan blivit bättre p.g.a. fortbildningen. Kan-
ske känner sig dessa lärare mer allmänt uppmuntrade då konstruktivistiska teori-
er saluförs under fortbildningen

7.2.2 Teori kontra praktik
I intervju tre ställs också mer specifika frågor kring värdet av att konfronteras
med olika teorier. Samtliga citat i detta avsnitt hämtas från de kategoriseringar
som görs i samband med transkriberingen.87 Bertil, som är en av de mest negati-
va, uttrycker sig så här:

-…ja både och. Det var ju intressanta teorier eh…men ibland var det då
svårt att hitta sin egen situation tycker jag. Jag hade, jag trodde innan vi
började att det skulle bli mer lärarexempel och att vi skulle…eh mer di-
rekt tänka så här kan vi använda detta i vår undervisning.
Intervjuare: Så det var… abstrakt då skulle man kunna säga?

–––––––––
85 Då urvalet är relativt litet beräknas inga signifikansnivåer. Jag återkommer till detta under 8.2.
86 I figur 51 under 8.2 redovisas hur lärarna rangordnas utifrån vilket perspektiv de anses tillhöra.
87 Jfr. 6.1.5.
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-Ja… på många sätt var de det, men alltså sen fanns det ju visst punkter
där man hittade sig själv och sin undervisning.

Med Ceasar, som tillhör en grupp om sex deltagare med en mer neutral inställ-
ning, utspelar sig följande dialog:

Intervjuare: Ibland beskylls fortbildningar för att vara teoretiska. Att det
kommer någon utifrån som beskriver en massa teorier som inte har något
med lärarens praktik att göra. Tyckte du det var så denna gången?
-Det var det väl delvis, delvis var det på det viset. Mycket var bra och
tänkvärt och som jag ja sa när man får smälta intrycken lite grann och gå
igenom papper och titta så visst det finns alltid en eh…massa som man
kan ta till sig, som man tycker att det här verkar funka (ohb2) det är nog
på det viset.

Ceasars svar kan också ses som ett försök att vara intervjuaren till lags och i vart
fall försöka komma med någon positiv kommentar. Troligen förekommer fler
sådana intervjuareffekter i denna mer neutrala grupp.

Adam tillhör de sju som uttrycker sig mer positivt

Intervjuare: Ibland så beskylls fortbildningar för att vara… att det kom-
mer någon utifrån som, som är teoretisk och sedan har läraren sin praktik
och dom teorierna som tas upp har inte någonting med verkligheten att
göra. Tyckte du det var så denna gången?
-…nej jag tyckte faktiskt att det kom närmre in på det praktiska denna
gången. Nu har jag inte varit på så fruktansvärt många sådana där ut-
bildningar utan det har väl varit kanske på nån studiedag då det har
kommit någon och hållit teoretiska föreläsningar och sånt som man kan-
ske inte direkt har tagit så djupa intryck av utan man har kört vidare i
samma stil som man gjort innan. Men jag tyckte väl att det här fick mej
att fundera lite mer än det brukar göra. Det var väl kanske för att du hade
en hel serie liksom, att det återkommer med jämna mellanrum och inte
bara ett enstaka tillfälle.
Intervjuare: För att teorierna var ju verkligen teoretiska en del.
-Ja det var dom ju definitivt och det var inte så himla lätt och följa dom
här teoretikernas resonemang alla gånger, en del var ju ganska mariga
att sätta sig in i så man fick ju läsa dom här, vissa tankegångar många
gånger innan man riktigt förstod vad som avsågs.

Under 7.1.3 resonerades om att olika teorier rimligtvis är aktuella för olika lära-
re. Intervjuerna med Tore och David kan ge stöd åt antagandet.

Intervjuare: Ja, Locke och Kant…
Tore: …ja, och dom var ju dödens tråkiga och det där med positivismen
och det, det orkade jag knappt ens läsa igenom va, men, alltså, någon-
stans bland mina anteckningar så har jag den liksom föreläsningen, jag
tror det var konstruktivismen som jag kände, och så hade du och jag nå-
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gon diskussion på slutet där sista gången jag var här som var, ja just det,
det är ju här man måste gå vidare, precis…där…och sen så, jag hittade
tråden, och sen tappade jag den igen.

Intervjuare: Eh… kan du nämna någon sådan tanke?
David: Ja, jag tänkte på den här lågstadiepedagogen som eh…vad heter
hon?
Intervjuare: Pramling
-Pramling ja, det var ju rätt intressant om man nu hade haft möjlighet till
sådana där små grupper och sitta och diskutera saker och ting fram-
åt…det tyckte jag var rätt så intressant och jag har hört talas om Pram-
ling innan men jag läste aldrig Pramling i min lärarutbildning.
Intervjuare: Nä, och det är något som du skulle kunna tänka dig att ta tag
i mer då?
-Ja, ja tyckte det var en rätt så, det var ju en intressant eh…gång att föl-
ja…har jag kanske glömt, men det går ju att ta igen.

Senare i samma intervju förefaller David mer skeptisk till andra teorier.

Intervjuare: Ibland beskylls fortbildningar för att vara teoretiska. Att det
kommer någon utifrån som beskriver en massa teorier som inte har något
med lärarens praktik att göra. Tyckte du det var så denna gången?
-Ja, man fick ju tänka till…
Intervjuare: För en del av teorierna var ju rätt abstrakta
-…ja det var dom och man fick ju tänka till hur påverkar det här…mitt
arbete…
Intervjuare: Och det gick att tänka det?
-Ja, det finns ju i dom svaren du fick av oss, man försökte ju konkretisera
abstraktionerna i svaren och knyta det till sig själv.
Intervjuare: Det kändes inte som att jag var helt ute och reste och att teo-
rierna var för verklighetsfrämmande för…
-…nej det fanns ju nån, nåt frö i varje pedagogik som man kunde ta tillva-
ra på och som man kunde tänka igenom. Men det var inte lätt alltid…ofta
fick man ju läsa texterna och gå och grunna på dom…nån dag och så, ja
det är nog, där kan det kanske passa in och så kan det vara tänkt.

Under 7.1.3 argumenterades också för att fortbildningen i bästa fall initierar en
utveckling där deltagarna börjar ifrågasätta sina invanda föreställningar. Citaten
av Tore, Sigurd och Ivar pekar i denna riktning:

Tore: Ja, mm, så lite inblickar i hur man skulle kunna…kanske…bemöta
det på ett annat sätt…sen var det ju också väldigt bra att…eh…du ställde,
jag kände hela tiden att jag var så väldigt säker på vad jag tyckte, jag lik-
som hade på något vis svårt att formulera någonting konstruktivt om
dom…eh pedagoger som inte hade den, det synsättet som jag har
då…medan jag vet på något vis att vissa grejer utav det som dom har be-
höver man också, men kanske i en annan (ohb1)
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Intervjuare: Var det positivt att bli rubbad i cirklarna s.a.s.?
-Mm, mm, det var det, samtidigt som det var positivt och bli rubbad, sam-
tidigt förstärktes jag ju själv i mig egen roll, men jag vidgade kanske mi-
na ögon lite.

Sigurd: Ja det vet man inte. Nej för det som man känner här nu det är det
att, på ett sätt så, jag, jag får ju liksom tänka rätt så mycket för att få ihop
ett svar. Var är jag själv för någonstans? Hur långt har jag kommit i det
här bitarna? För det är inget som jag tycker är självklart att svara rakt
av så här och så här och så här va, för jag har inte tänkt igenom det på
det viset när du ställer frågorna här, var man står för någonstans egentli-
gen, hur långt man har kommit eller såna bitar…Men det är bra att få så-
dana här frågor.
Intervjuare: Det är det ja.
-Ja fast det är liksom då att börja fundera på liksom ja…hur fungerar det
här, har jag lärt mig något av det här, gör jag på det sättet som vi pratar
om och sånt, och då ökar man medvetenheten om att också ju, man kan
gå vidare förhoppningsvis också ju…men det är ju som alltid, det är ju
jobbigt det här med att det är en stressad situation hela tiden.

Ivar: Ja…jag tycker det är svårt att liksom peka på någon enskild grej va,
men det är ju bara så att sånt här behöver man påminnas om tror jag, att
man, man liksom, man tänker ändå till lite va och börja fundera på vad
man håller på med, det går inte att komma ifrån, så att rent, ja i bakhu-
vudet någonstans så, så är det ju någonting som har fastnat alltså, det är
ju bara så, så att det är …tycker jag.
Intervjuare: Tror du att påverkan kommer på längre sikt eller tror du att
den kommer…
-Ja, det, det är ju inte något som man liksom eh ändrar på till dan efter
eller så utan, men jag tror att man funderar lite och liksom försöker tänka
lite i nya banor ändå och ifrågasätter vad man, ja i princip håller på med,
det…det tycker jag.

Följande citat avser illustrera omständigheten att teorin utifrån ett realt konstruk-
tivistiskt perspektiv ibland kan fungera som ett intellektuellt verktyg för att re-
flektera kring sitt arbete. Ivar inleder, följt av citat med Rudolf och Kalle.

Ivar: Ja…jag tycker det är svårt att liksom peka på någon enskild grej va,
men det är ju bara så att sånt här behöver man påminnas om tror jag, att
man, man liksom, man tänker ändå till lite va och börja fundera på vad
man håller på med, det går inte att komma ifrån, så att rent, ja i bakhu-
vudet någonstans så, så är det ju någonting som har fastnat alltså, det är
ju bara så, så att det är …tycker jag.

Rudolf: Ja, det var ju bland annat det att, att man s.a.s. får igång en dia-
log med eleverna s.a.s.…(ohb1) och, och vi kan säga det som jag… xx och
jag har varit ute nu liksom, vi har hållt på s.a.s. och beräknat xx, så, så,
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har dom fått s.a.s. fått jobbat i grupper om tre stycken och sen så xx träd
och så har de liksom fått fundera och räkna ut och…så har vi sen
ha…gått runt och pratat med dom runt en samling, sen har de fått jobba
lite s.a.s. självständigt, fått någon form av problem vi försökt ställa och
inte styra det för mycket, så det är väl…
Intervjuare: Är det en följd av fortbildningen tror du?
-..lite dom idéerna har väl jag i och för sig haft lite innan, men jag…har
blivit lite konkretiserade då, dialogbiten var väl en…en bit som kom då
som, som s.a.s., att det var viktigt med dialog, alltså det har jag väl kan-
ske tagit lite fasta på, även om man s.a.s. tillämpat det innan utan att vara
fullt lika medveten om det…

Intervjuare: Har denna insikt på något sätt påverkat ditt praktiska arbete
tror du?
Kalle: Ja det tror jag ju…
Intervjuare: Skulle du kunna ge exempel?
-Nja, det kan jag nog inte riktigt, men, att…jag har inga exempel så här
rätt upp och ned, men, när jag hör elevkommentarer så tror jag mig ofta-
re förstå vad de menar än jag gjorde förut…och då kan jag kanske ändra
på mitt eget beteende på ett bättre sätt idag än jag kunde förut. Tidigare
var det väl så att jag tänkte att barn dom tänker som en vuxen av mindre
storlek helt enkelt, där har jag nog fått en bättre insikt i det.

Olika folkteorier utgör enligt resonemangen under 7.1.3 mer allmänt omfattade
föreställningar, förvärvade under en lång praktik. Därmed är en förändrad syn på
undervisning och lärande rimligtvis ett stort och långsiktigt projekt. Tore och
Qvintus ger uttryck för detta.

Intervjuare: Kan det beskrivas som ett stort projekt då att förändra sitt
tänkande kring undervisning?
Tore: Ja, det är ju väldigt stort. På, i , alltså, i smått så pågår det ju hela
tiden varje dag, men är det någonting som man känner med det här så är
det ju kanske ett par tre år det handlar om. Och jag trodde ju när man
började här, för att dom är ju väldigt så…
(…xx…)
Intervjuare: Har du någon förklaring?
-…ja därför att dom nya tankarna dom, där finns ju inget svar, männi-
skan är, man är ju lite så man vill ju gärna ha ett svar, vill ha en färdig
mall, nu gör vi så här så blir det bra eller så va, såna är vi och såna är
eleverna och det måste man acceptera, och ska man då göra några nya
förändringar om man inte vet riktigt vad det ska leda till så gör det ju att
man famnar i blindo emellanåt, man, man tappar ju fotfästet och trygg-
heten och då måste man ju vara modig samtidigt som…man inte får…låsa
sig i sina gränser…och då måste man, och då kommer man ju till det här
med språket igen, för att klargöra och komma fram till olika…eh stånds-
taganden, kan man säga så?
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Intervjuare: Tror du det går att förändra sitt tänkande kring undervisning
vid sidan av det ordinarie arbetet eller behöver man speciell tid?
Qvintus: Måste ske vid sidan av.
Intervjuare: Skulle du behöva ha ledigt då eller skulle du behöva nedsätt-
ning i tjänst eller…
-…ja…alltså både ock, tror jag, jag tror under vissa perioder skulle jag
nog behöva ha ledigt…för…kanske kunna ägna sig åt, ja litteraturstudier
eller så här va under en mer sammanhängande period. Jag har svårt
för…klara av det vid sidan om på något vis, men än i väldig begränsad
omfattning va utan jag behöver koncentrera mig helt då på det under en
period (ohb 2) s.a.s. och sen i nästa skede då att man, kanske då … delvis
ledig när man kan kanske testa i praktiken dom där teorierna på något vis
va.
(…xx…)
Intervjuare: …ja, då är det som att det är ett stort projekt. Vad är det som
gör att det är ett stort projekt?
-…ja…alltså stort projekt så tillvida att, problemet är väl som jag upple-
ver att tiden räcker inte, alltså tiden räcker inte till s.a.s. för…
Intervjuare: Det tar lång tid alltså?
-Ja, det tar ju tid om man nu ska liksom gå in och titta på de här, vad det
nu heter liksom pedagogiska metodiska, komma åt det här på något vis,
då skulle man kanske behöva dessutom jobba mer med kanske mindre
grupper till att börja med s.a.s. va…hitta material i full skala på något
vis.
Intervjuare: Är det för att man behöver läsa mycket eller du som behöver
läsa mycket eller är det för att du behöver tänka mycket eller är det för…
-Ja det är väl en, en kombination s.a.s. va….en kombination va…och sen
är det möjligt att man, dessutom skulle man kanske behöva mer tid till
eleverna alltså, konkret, att man fick ha nästan experimentverksamhet
med någon grupp liksom, nu ska vi köra på det här viset…och utvärdera
(ohb2) och då ska man bara vara inne på en kurs egentligen va, med en
grupp elever.

Sammanfattningsvis visar den empiriska illustrationen att konfrontation med
vetenskapliga teorier tycks vara värdefull för flertalet lärare. Dock förefaller det
som att olika teorier har olika relevans för lärare. Teorierna kan för en del funge-
ra som ett slags väckarklocka för att ifrågasätta invanda föreställningar. För and-
ra kan teorin efterhand bli till ett intellektuellt verktyg i den inre kontinuerliga
dialogen. Materialet pekar också mot att en förändrad syn på undervisning och
lärande kräver mycket arbete och tar lång tid.
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8. SAMMANFATTNING OCH
DISKUSSION

I detta kapitel sammanfattas avhandlingens resultat. Då arbetet delvis är av filo-
sofisk och resonerande art kan resultatet ej mer strikt avgränsas. Detta gäller
även för diskussionen i avsnitt 8.1-8.6.

Inledningsvis konstateras att förenklade beskrivningar av två perspektiv på
undervisning och lärande är vanligt förekommande inom skolvärlden. Det efter-
frågas också om det i ett tredje perspektiv går att kombinera föreställningen om
eleven som i någon mening konstruerande och kunskapssökande med att läraren
klart definierat vilken vetenskaplig kunskap, begreppslig och/eller metodologisk,
som är relevant vid ett visst undervisningstillfälle. Den ”pedagogiska kunskaps-
teorin” inringas och påstås behandla frågeställningar som rör synen på kunskap
och lärande i allmänhet, den externa världens status samt synen på språket. I av-
handlingen görs dock inga anspråk på att utveckla någon ny teori; snarare an-
vänds termen ”pedagogisk kunskapsteori” som en referensram för de kommande
teoretiska och empiriska resonemangen.

Med avsikt att återföra fokus mot olika sätt att se på undervisning och lärande
tas även utgångspunkt i Olson och Bruner (1996), som hävdar att människans
handlande ofta guidas av intuitiva teorier. Vidare görs hos författarna en distink-
tion mellan folkpsykologi och folkpedagogik. Folkpsykologin handlar om intui-
tiva teorier människan innehar beträffande hur hennes eget och andras medve-
tande fungerar. Folkpedagogiken innefattar intuitiva teorier som vuxna utgår från
i sina försök att hjälpa barn att förstå världen. Synen på kunskap påstås vara en
väsentlig del av folkteorierna och beteckningen ”folk” visar på att föreställning-
arna är mer allmänt omfattade i en viss kultur under en viss period. Folkpedago-
giken antas vara en följd av folkpsykologin och den konkreta utformningen av
undervisningen ses som beroende av lärarens folkteorier. Utgångspunkten i Ol-
sons och Bruners folkteorier får till konsekvens att lärarens medvetande och
dennes tänkande kring undervisning och lärande står i fokus. I enlighet med re-
sonemangen kring ”pedagogisk kunskapsteori” antas lärare också inneha folkteo-
rier om kunskap, den externa världen samt språk.

Olson och Bruner föreställer sig att det finns fyra folkteoretiska modeller, var-
av tre delvis överensstämmer med de perspektiv som berörs ovan. Den fjärde
lämnas tills vidare åt sidan.

De folkteoretiska utgångspunkterna är relevanta i tre avseenden. För det första
anges vilka intuitiva folkteorier lärare förmodas inneha relaterade till kunskap-
sområdet ”pedagogisk kunskapsteori”. För det andra ges en utgångspunkt för den
teoretiska analysen i kapitel 2 till 4, där en motsvarande reflekterad modell efter-
söks. För det tredje genomförs analysen av det empiriska materialet med denna
utgångspunkt.

Såväl planering som genomförande av undervisning påstås ske på en mer re-
flekterad nivå, men påverkas av folkteorierna antingen läraren är medveten om
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detta eller inte. Begreppet ’intuitiva teorier’ preciseras till att avse både
”bakgrundskunskaper som blir problematiska först när de formuleras” och
”oreflekterade uppfattningar som är artikulerade, men ej sammanhållna”. Intuiti-
va teorier antas också, till skillnad Olsons och Bruners definition, emellanåt vara
explicit formulerade. Med ’reflektion’ förstås en medveten aktivitet som ofta in-
begriper verbalisering. I reflexionen håller vederbörande fast vid och försöker
förstå något som inträffar med referens till egna kunskaper, så att fenomenet kan
ges olika förklaringar. Ju högre nivå ett tankeinnehåll befinner sig på desto mer
artikulerat och föränderligt antas det vara, vilket i sin tur ökar möjligheten till re-
flektion. Utifrån de folkteoretiska utgångspunkterna hävdas att läraren behöver
grundläggande kunskaper i ”pedagogisk kunskapsteori” innan eller samtidigt
med att hon tillämpar och utvecklar olika didaktiska teorier. Resonemanget tas
till intäkt för att en mer kvalificerad didaktisk reflektion utifrån olika planerings-
och analysmodeller svårligen kan utföras av lärare i gemen.

Kapitel 2 till 4 är strukturerade på ett liknande sätt. De återkommande sam-
manfattningarna ska i enlighet med syftet ses som delar av avhandlingens resul-
tat. Kapitlen inleds med en beskrivning av Olsons och Bruners folkteorier, var-
efter redogörs för teorier om den externa världen, medvetandet, kunskap och ve-
tenskap samt språk som är förenliga med folkteorierna. Teorierna om den exter-
na världen etc. motsvarar kunskaper läraren måste känna till för att i grunden
förstå ett perspektiv. Teorierna, som utgör paradigm, kritiseras därefter. Fortsätt-
ningsvis ges en bild av hur reflekterade pedagogiska teorier om medvetandet och
härtill hörande teorier om undervisning kan se ut, fast nu givet de paradigmatiska
föreställningarna. Texter av inom pedagogiken framträdande namn som Bruner,
Piaget, Vygotskij och Dewey refereras och kommenteras. I slutet av kapitlen
sammanfattas perspektiven på undervisning och lärande.

I kapitel 2 beskrivs med utgångspunkt från Olsons och Bruners folkteorier ett
objektivistiskt paradigm, vilket bl.a. innebär att den externa världen är ordnad i
kategorier och kan kategoriseras av människan såsom den är, att språket används
för att korrekt överföra mening och att sann kunskap samt vetenskap är möjlig.
Det objektivistiska paradigmet kritiseras bl.a. för att den externa världen ej kan
antas vara ordnad i kategorier, vilket får till följd att antagandena om såväl språk
som vetenskap blir ohållbara. I det traditionsenliga perspektivet, grundat i ett
objektivistiskt paradigm, sammanfattas och förenklas vetenskapens upptäckter i
läroboken. Läraren får genom disciplinära studier tillgång till vetenskapens land-
vinningar samt lär sig olika metoder att undervisa. Lärarens kunskaper överförs
med hjälp av läroboken till eleven. Elevens medvetande är från början tomt, men
utrustat med en förmåga att lära. I en variant skolas eleven in i ett allt mer logiskt
och rationellt tänkande, då den av läraren korrekt strukturerade kunskapen efter-
hand återbildas hos eleven. I en annan variant blir elevens medvetande av sig
självt allt mer logiskt och rationellt efterhand som eleven mognar. Detta får till
konsekvens att läraren kan genomföra undervisningen på ett allt mer sofistikerat
sätt, t.ex. i enlighet med Piagets stadieteori.

I kapitel 3 redovisas med utgångspunkt från Olsons och Bruners folkteorier ett
tolkande paradigm enligt vilket den externa världen är i i-sig. Människan kon-
struerar språklig mening i dialogiska språkspel, och språket kan ej användas för
att korrekt överföra mening. Någon sann kunskap eller sann vetenskap existerar
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ej. Sanning kan i stället prövas i förhållande till användbarhet. Det tolkande pa-
radigmet kritiseras för att bortse från det individuella medvetandet samt för att
den vetenskapliga kunskapens väsen blir diffus och dunkel. I det socialt kon-
struktivistiska perspektivet, grundat i ett tolkande paradigm, är det lärarens upp-
gift att arrangera verksamheten så att kommunikation, diskussion, underhandling
och samarbete kommer till stånd. I dialogen används kulturens benämningar för
att ge innebörd och mening. Vygotskijs teorier om ett yttre tal som successivt
blir till ett inre kan visa på hur kunskap uppstår i sådana möten. Likaså faller
Deweys teori om dialogens roll i kunskapsprocesser väl inom perspektivet, då
denna resulterar i en för deltagaren förändrad och utvidgad erfarenhet. Lärobo-
ken representerar en möjlig perspektivistisk kunskapskälla bland andra.

I enlighet med syftet förenas i ett tredje perspektiv tankegångar från de två öv-
riga. Exempelvis återfinns här såväl idén att eleven konstruerar kunskap som fö-
reställningen att läraren bör knyta an till och lära ut valda delar av vetenskapens
upptäckter, fast nu i form av olika verktyg för tänkandet. I kapitel fyra ges också
en teoretisk grund till varför läraren mer reflekterat kan ta sig an frågor kring un-
dervisning och lärande om hon använder sig av mentala tankeverktyg.

Med utgångspunkt från Olsons och Bruners folkteorier beskrivs i kapitlet ett
tolkande realistiskt paradigm. Den externa världen antas vara ordnad i något av-
seende och människan konstruerar i vart fall i ett första skede individuellt intuiti-
va teorier. Sanningshalten i vetenskaplig kunskap är möjlig bedöma. Språket an-
vänds i meningsskapande samt är ibland ett verksamt medel för utbyte av me-
ning. I det realt konstruktivistiska perspektivet, grundat i ett tolkande realistiskt
paradigm, konstruerar eleven intuitiva teorier. Dialogen med andra tenderar att
bekräfta deltagarnas intuitiva teorier. Piagets begrepp ’assimilation’ och ’ac-
kommodation’ visar på ett sätt att förklara hur intuitiva teorier successivt ut-
vecklas. Donaldsons utvecklingsteori uppmärksammar att tanke och känsla ofta
sammanblandats, vilket försvårar ett rationellt tänkande och handlande. Lärarens
uppgift är att successivt introducera olika av vetenskapen utarbetade metodiska
och teoretiska verktyg. I den pedagogiska dialogen kvalificeras elevens tänkande
efterhand som hon tillägnar sig verktygen. Den enskilde elevens konstruktioner
kring ett undervisningsinnehåll konfronteras därmed med andra elevers och ve-
tenskaplig kunskap.

Kapitel 4 avslutas med fyra exempel på hur läraren kan agera utifrån ett realt
konstruktivistiskt perspektiv. I exemplen läggs särskild vikt vid att beskriva hur
eleven kan förvärva vetenskapliga verktyg, så att hennes intuitiva värld så sakte-
liga utvidgas. Vetenskapliga verktyg påstås dels vara teoretiska i form centrala
begrepp, teorier, modeller e.d., och dels metodiska, dvs. systematiska sätt att in-
samla och tolka information, dra slutsatser etc. En väsentlig utgångspunkt för ar-
betssättet är att aspekter av den av eleven upplevda och i handling erfarna värl-
den blir föremål för en granskning.

I kapitel 7 redovisas hur en fortbildning för lärare kan utformas utifrån ett re-
alt konstruktivistiskt perspektiv. Där visas bl.a. på hur en dialog kring intuitiva
teorier och en pedagogisk dialog kan förstås utifrån perspektivet. I den mer tra-
ditionella utvärderingen av fortbildningen framkommer att en grupp lärare haft
stor nytta av densamma och upplever att klimatet på skolan förbättrats. En annan
grupp lärare har en motsatt uppfattning. I en fördjupad analys visar det sig att
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konfrontationen med vetenskapliga teorier uppfattats som värdefull av flertalet
lärare, men att olika teorier har olika relevans för lärarna. Flera intervjuer pekar
också mot att en förändrad syn på undervisning och lärande kräver mycket arbete
och tar lång tid.

Exemplifieringarna illustrerar i enlighet med syftet hur undervisning kan be-
drivas utifrån det realt konstruktivistiska perspektivet. I kapitel 6 och 7 belyses,
diskuteras och granskas kritiskt även de övriga tre perspektiven utifrån empiriskt
materiel. En del av tolkningen och den kritiska granskningen följer efter denna
sammanfattning.

I kapitel 5 dras några metodologiska konsekvenser av ett tolkande realistiskt
paradigm. Anknytningen till hermeneutiken och föreställningen att världen upp-
fattas som fenomen pekar mot en i huvudsak kvalitativ ansats. Metodologin är
emellertid också härledd ur de folkteoretiska utgångspunkterna för analys i ka-
pitel 1 i det att de styr utformningen av enkät, intervjuer, observation etc. I kapi-
tel 5 förs även ett resonemang med anknytning till ’livsvärld’, vilket får till kon-
sekvens att resultatet av den empiriska undersökningen inte antas beskriva lära-
res tänkande såsom det är, utan som det visar sig utifrån en tolkad intervju.

I kapitel 6 redogörs för insamling av material som frågeformulär, intervjuer,
observationer och prov. Föreställningen att lärare gör sig intuitiva teorier är cen-
tral i avhandlingen. I kapitlet ges med hjälp av citat exempel på vad som kan av-
ses med sådana. Här redovisas också ett antal analyser av empiriskt material ge-
nomförda utifrån samma folkteoretiska utgångspunkter som undersökningen i
kapitel 2 till 4. Resultatet av analyserna betraktas som en teoretisk konstruktion
och visar på ett sätt att särskilja och redovisa olika lärares folkteorier inom om-
rådet ”pedagogisk kunskapsteori”. Analyserna ställs mot de tre perspektiv som
utvecklats och kommentarer görs i förhållande till en fortbildning. Analysen av
Viktor konstateras som förenlig med ett traditionsenligt perspektiv, Sigurd visar
sig i huvudsak traditionsenlig, men med inslag av ett socialt konstruktivistiskt
perspektiv. I fortbildningen uppmärksammar Sigurd speciellt teorier om hur ele-
ven tänker, hur mycket hon kan etc. Qvintus betraktas som ett exempel på en lä-
rare med ett övervägande socialt och individuellt konstruktivistiskt perspektiv.
Fortbildningen blir för Qvintus en del i hans rörelse från ett traditionsenligt per-
spektiv mot ett konstruktivistiskt. Tore kan i huvudsak placeras i ett socialt kon-
struktivistiskt perspektiv och intresserar sig i fortbildningen mest för dialogens
roll i undervisning.

Analysen av Kalle visar sig emellertid bäst överensstämma med det tidigare ej
behandlade perspektivet lärande via imitation. Perspektivet påstås förenligt med
det objektivistiska paradigmet, förutom vad gäller synen på kunskap och veten-
skap. Folkpsykologin utsäger enligt Olson och Bruner att den lärande inte känner
till hur en viss aktivitet utförs, men har förmågan att lära sig om hon blir förevi-
sad. I motsvarande folkpedagogik förevisar den vuxne och den lärande tar efter.
Det är experten som genom upprepad övning förvärvat olika förmågor eller
”know how” vilka den lärande kan tillägna sig, förutsatt att hon övar tillräckligt
många gånger. Vad beträffar Kalles utbyte av fortbildningen tycks han i högre
grad uppmärksamma olika elevers sätt att tänka.

Med målsättning att fördjupa förståelsen av de fyra perspektiven resoneras i
kapitel 7 om värdet av vetenskaplig teori för lärares kunskapsutveckling. Ur ett
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traditionsenligt perspektiv tycks det möjligt att med hjälp av vetenskap erhålla
sann kunskap. Forskare med hemvist i pedagogik, psykologi och kanske sociolo-
gi försöker, med inspiration av ett positivistiskt vetenskapsideal, systematiskt
blottlägga inlärningens mysterier. Läraren har att ta till sig den vetenskapliga
kunskapen och omsätta den i praktiken.

Ur ett socialt konstruktivistiskt perspektiv är inte vetenskaplig kunskap vä-
sensskild från andra typer av kunskap. Kunskap uppstår i dialog, utifrån det lo-
kala och unika sammanhanget. Läraren utvecklar i samarbete med forskare pers-
pektivistisk kulturellt och vetenskapligt giltig kunskap. Av kulturen givna be-
nämningar utgör verktyg i detta meningsskapande. Detta sätt att resonera hämtar
näring ur delar av Wittgensteins teorier, liksom hos Schön och Polanyi. Lave och
Wengers teorier om ”situerat lärande” överensstämmer i hög grad med det soci-
alt konstruktivistiska perspektivet, bl.a. eftersom det enligt författarna inte finns
någon allmän och generell kunskap. I stället ses kunskap som en praktik och en
aktivitet inbyggd i en verksamhet. I en annan tolkning hänförs dock situerat lä-
rande till perspektivet lärande via imitation, som i huvudsak har sin grund i ett
objektivistiskt paradigm.

Ur ett realt konstruktivistiskt perspektiv bör läraren utrustas med en verk-
tygsarsenal i form av olika vetenskapliga teorier och metoder för att bli i stånd
att fördjupa sin reflektion. Teorin blir det mentala och intellektuella redskap som
gör det möjligt att ifrågasätta de egna intuitiva teorierna.

8.1 Verktyget ”pedagogisk kunskapsteori”
I avsnitt 5.1 refererades till Wolcott (1994), som hävdar att man i en mer över-
gripande diskussion bör behandla frågor om kontext och mening. Diskussionen i
resten av detta kapitel ska uppfattas som ett sådant tolkningsarbete där olika as-
pekter relateras till ett större sammanhang.

I detta avsnitt resoneras kring olika infallsvinklar beträffande verktyget
”pedagogisk kunskapsteori”. I följande avsnitt berörs bl.a. några svårigheter med
att skilja på ’intuition’ och ’reflektion’, lärares kunskapsutveckling relaterad till
olika perspektiv samt delar av Olsons och Bruners (1996) teorier.

Min egen erfarenhet som lärare har varit avgörande för tillkomsten av denna
avhandling. Den grundläggande frågan om vad som egentligen händer när eleven
lär sig något uppkom i praktiken, men kunde inte tillfredsställande besvaras utan
hjälp av vetenskaplig teori. Närmandet till den ”pedagogiska kunskapsteorin”
blev ett sätt att ta sig an dessa frågeställningar.

I kapitel 2 till 4 beskrevs hur tre reflekterade perspektiv på undervisning och
lärande kan se ut. Folkteorierna om medvetandet och om undervisning visade sig
ha att göra med komplicerade paradigmatiska föreställningar. Sambandet mellan
intuitiva folkteorier, paradigm och pedagogiska teorier kom att tydliggöras tack
vara att jag närmade mig kunskapsområdet utifrån den ”pedagogiska kunskaps-
teorin”. Analyserna visade på att lärare faktiskt också innehar en mängd mer el-
ler mindre intuitiva föreställningar inom kunskapsområdet.

Ur ett realt konstruktivistiskt perspektiv är det nödvändigt att tillägna sig olika
av vetenskapen inspirerade verktyg. ”Pedagogisk kunskapsteori” kan vara ett
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verktyg för lärare som önskar fördjupa sin förståelse av undervisning och läran-
de. Därmed kan hon, för att tala med Uljens (1998b), frigöras till ett mer själv-
ständigt handlande,88 såväl i den dagliga praktiken som visavi olika didaktiska
modeller, pedagogiska teorier och allmänna strömningar. Detta är inte minst vä-
sentligt då de nuvarande målstyrda läroplanerna enligt Lundgren (1999) ställer
krav på att läraren tar ställning till grundläggande läroplansteoretiska frågor, t.ex.
kring urval och organisation av kunskap.

Englund (1995) hävdar att det utvecklade samtalet kring bestämda innehålls-
liga teman utifrån en demokratisk utbildningskonception utgör undervisningens
kärna. Författaren menar också att den lärande genom detta förfaringssätt idealt
blir varse att den egna uppfattningen bara är en av flera möjliga. I det fall den lä-
rande saknar kunskaper om ”pedagogisk kunskapsteori” torde det utvecklade
samtalet knappast skapa en kritisk allmänhet som ”bryr sig”, då deltagarna i så
fall saknar adekvata verktyg för att fördjupa sin reflektion.

Givetvis kan läraren ha nytta av andra verktyg i sitt dagliga arbete. Ett är att
vara i stånd att analysera och bedöma olika etiska och moraliska situationer. För
att tillägna sig detta verktyg krävs utifrån ett realt konstruktivistiskt perspektiv
bl.a. kunskap om hur man principiellt kan resonera utifrån ett antal inom veten-
skapen utvecklade etiska teorier, att tillsammans med andra diskutera olika fall
samt att på andra sätt bygga upp en kompetens i att använda just detta verktyg.
Ett annat verktyg är att kunna bedöma på vilket sätt olika ramfaktorer möjliggör
eller omöjliggör olika undervisningsprocesser.89 Det handlar då inte ur ett realt
konstruktivistiskt perspektiv om att läsa texter där forskare beskriver hur det för-
håller sig. I stället måste lärare själv kunna utföra en analys av sin situation, vil-
ket kräver träning i tillämplig vetenskaplig metod.

Verktyget ”pedagogisk kunskapsteori” synes dock vara bland det mest
grundläggande då läraren alltid har att ta ställning till frågor om kunskap och lä-
rande. Den lärare som har hög etisk kompetens eller kan analysera olika ram-
faktorer står sig ändå slätt om hon inte funderat över frågor kring kunskap och
lärande.

Då den ”pedagogiska kunskapsteorin” är komplex kan den förmodligen inte
enbart behandlas under lärares grundutbildning. Dessutom tycks en viss erfaren-
het av undervisning öka nyfikenheten på och skapa ett behov av sådan kunskap.
Inte heller kan kunskapsområdet tillräckligt belysas under en enstaka fortbild-
ning. Snarare torde en återkommande utbildning vara att föredra, där läraren ef-
ter tre fyra års arbetslivserfarenhet kommer tillbaka till lärosätet.

Det är dock långt ifrån självklart att lärarutbildare är klara över vilket per-
spektiv deras egen undervisning vilar på. Exempelvis refererar Claesson (1999)
till Kansanen som hävdar att man inom lärarutbildningar ofta ger sin teoribild-
ning i implicita, snarare än explicita termer. Kanske bör frågeställningar inom
fältet ”pedagogisk kunskapsteori” även diskuteras bland lärarutbildarna själva.

Sammanfattningsvis finns utifrån ett realt konstruktivistiskt perspektiv ett
stort behov av forskning för att ta reda på vilka verktyg som kan vara tillämpliga

–––––––––
88 Jfr. 7.1.3.
89 Lundgren (1999) framhåller just ramfaktorteorin som ett verktyg för tänkandet.
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för lärare, lärarutbildare, studenter i högskolan och elever på övriga stadier.
Dessutom behövs kunskaper om hur verktyg kan introduceras, vilka effekter in-
nehav av verktyg har för lärandet etc.

Avslutningsvis några ord om pedagogikens domän. Kanske kan en fokusering
på begrepp som ’kunskap’, ’lärande’ och ’undervisning’ innebära en förskjutning
av intressefokus inom disciplinen så att de inre villkoren för lärande ges förnyad
aktualitet. Att som brukligt på olika sätt uppmärksamma aspekter av ’påverkan’
kan ha lett till en överbetoning av de yttre villkoren för lärande.

8.2 Intuition eller reflektion
I avsnittet redogörs för några svårigheter med att bestämma vad som avses med
’reflektion’ och intuition’. Dessutom resoneras kring att lärare sannolikt bär på
tankegångar hemmahörande i flera perspektiv.

Läraryrket är en komplex verksamhet. Även inom det begränsade fältet
”pedagogisk kunskapsteori” finns många och ibland motstridiga faktorer att ta
hänsyn till. I olika måldokument, i den allmänna debatten och inom lärarkåren
florerar olika uppfattningar om kunskap, lärande, dialogens roll o.d., som ofta
har sin grund i skilda och oförenliga perspektiv. Sannolikt har flertalet lärare ta-
git inspiration av det traditionsenliga och socialt konstruktivistiska perspektivet,
då dessa utgör något av arketyper inom pedagogiken. Enligt Lakoff (1990) har
det objektivistiska paradigmet satt djupa spår i vardagstänkandet90 då det svarar
mot våra commen-sense uppfattningar om den externa världen, vardagspsykolo-
gin och språket. Därmed torde flertalet lärare inneha just dessa objektivistiska fö-
reställningar, även om de för övrigt kan placeras i ett annat perspektiv. Detta
tycks också vara fallet hos nio av de tio lärare jag analyserat.91

Det är dock svårt att bedöma när en tankegång ska ses som ett exempel på en
folkteori eller som ett reflekterat resonemang. Förmodligen rör man sig här på en
skala där graden av reflektion skiftar. Ett problem rör den omdiskuterade frågan
om kunskap utvecklas i relation till en praktik, utifrån vetenskaplig teori eller om
det rör sig om en kombination. I det fall läraren visar på till synes genomtänkta
resonemang hämtade från pedagogisk forskning kan dessa å ena sidan vara ut-
tryck för en reflekterad hållning. Å andra sidan kanske hon återger en teori utan
att förstå vad denna går ut på. Man kan även tänka sig att läraren har ett teore-
tiskt ramverk som hon inte förmår koppla till sin praktik, eller att i grunden oför-
enliga teorier existerar parallellt. Läraren kan också ge uttryck för reflekterade
teorier hon själv utvecklat i förhållande till sin praktik.

En annan problematisk aspekt är att intuitiva teorier förmodas vara allmänt fö-
rekommande i en kultur. Därmed inställer sig förstås frågan i vilken utsträckning
individen kan anses bilda egna intuitiva teorier och i vilken omfattning hon
övertar kulturella föreställningar. Kanske blir dylika metaforer för lärande, kun-
skap etc. en första associationsbas till vilken läraren knyter sina egna uppfatt-

–––––––––
90 Jfr. 2.6.
91 Värdet av analyserna kring den externa världen kan dock, som tidigare påpekats, ifrågasättas.
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ningar. Man kan i detta sammanhang fråga sig om det ens är möjligt att tänka i
andra termer än ”traditionalisten” eller ”förnyaren”.

I det fall läraren övertar allmänt förekommande föreställningar torde hon i
mindre utsträckning ha reflekterat över dessa. I konsekvens härmed skulle mina
analyser kunna betraktas som ett uttryck för kulturella, snarare än individuella
föreställningar. Tankeinnehållet borde i så fall karaktäriseras som än mer intui-
tivt och oreflekterat; man vet inte riktigt varför man handlar på ett visst sätt, men
eftersom alla andra tycks göra likadant synes det rimligt och riktigt.

Ett tredje problemområde har att göra med om ett traditionsenligt perspektiv
grundat i ett objektivistiskt paradigm kan anses idéhistoriskt överspelat och att
anhängare av detta därmed är mindre reflekterade. Kan exempelvis den lärare
som utifrån ett traditionsenligt perspektiv menar att språket faktiskt kan använ-
das som ett medium för att överföra mening bedömas som mindre reflekterad?
Eller måste hon för att anses reflekterad följa med i den vetenskapliga idéut-
vecklingen? I denna avhandling hävdas att lärare med kunskap om ”pedagogisk
kunskapsteori” kan förhålla sig mer reflekterat till undervisning och lärande.
Däremot görs inte i samband med analyserna någon bedömning av i vilken ut-
sträckning vissa perspektiv kan betraktas som mer reflekterade.

Kriterierna för bedömning av grad av reflektion skulle kunna relateras till hur
begreppet definierades under 1.6.2, nämligen i vilken grad något gjorts till före-
mål för mer noggrann eftertanke så att en djupare förståelse erhålls (Bengtsson,
1996). I kapitel 1 hävdades att läraren behöver grundläggande kunskaper i
”pedagogisk kunskapsteori” innan eller samtidigt med att hon tillämpar och ut-
vecklar olika didaktiska modeller och teorier. Detta innebär att ’reflektion’ för-
stås som en ganska avancerad form av eftertanke och förståelse.

Ett annat sätt att bedöma grad av reflektion är att undersöka om resonemangen
är internt logiska och konsistenta eller om läraren uppvisar en teoretiskt refleksiv
förmåga i förhållande till såväl teori som praktik. Det empiriska materialet i den-
na avhandling har strukturerats utifrån de folkteoretiska utgångspunkterna vilket
får till konsekvens att analyserna här framstår som mer internt logiska jämfört
med hur lärarna faktiskt uttrycker sig.

För att mer precist kunna bedöma vad som är uttryck för folkteorier och mer
reflekterade teorier krävs dock ett annat tillvägagångssätt jämfört med hur jag
arbetat. Frågor som ”Vad grundar du ställningstagandet på?” ”Är det något du
lärt dig själv eller av andra?”, ”Kan du relatera ditt resonemang till någon teo-
ri?”, ”Har det vuxit fram i relation till din praktiska verksamhet?” och ”Kan du
beskriva den processen?” torde då vara aktuella.

I figur 51 är lärarna jag analyserat placerade i olika perspektiv. Fem av analy-
serna redovisades som helhet i kapitel 6. Lärare som hänförs till perspektivet lä-
rande via imitation och det traditionsenliga perspektivet betraktas som tillhöran-
de samma kategori, då båda perspektiven i huvudsak är grundade i ett objekti-
vistiskt paradigm. En analys, för vilken enbart ett begränsat empiriskt material
finns att tillgå, är ej medtagen. Kolumnen ”Rang” återkommer jag till nedan. Av
figuren framgår att fem av nio lärare visar på inslag av både ett traditionsenligt
och ett socialt konstruktivistiskt perspektiv. De kan därmed sägas personifiera ett
av pedagogikens dilemman, då deras tänkande kring undervisning och lärande
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Placering av lärare i perspektiv Nummer Rang
Lärande via imitation 1 1
Lärande via imitation 2 1
Traditionsenligt 3 1
Traditionsenligt samt något socialt konstruktivistiskt 4 4
Lärande via imitation med inslag av social konstruktivism 5 5
Social konstruktivism med inslag av traditionsenligt perspektiv 6 6
Övervägande social konstruktivism 7 7
Övervägande social konstruktivism 8 7
Social konstruktivism 9 9

Figur 51. Placering av analyserade lärare i olika perspektiv, samt rangordning av dessa.

sannolikt innehåller oförenliga utgångspunkter. Att ingen lärare uppvisar likhet
med det realt konstruktivistiska perspektivet beror förmodligen på att det i pers-
pektivet ställs stora krav på systematisk introduktion av olika verktyg.

Utifrån de utvärderingar som refererades under avsnitt 1.1.2 kan det hävdas
att inslag av ett traditionsenligt perspektiv dominerar under senare delen av
grundskolan samt i gymnasieskolan, medan mer av ett socialt konstruktivistiskt
perspektiv förekommer under de första skolåren. Detta kan tas till intäkt för att
läraren skulle placerats i just dessa perspektiv även om analyserna utförts på ett
empiriskt material insamlat på en annan skola. Däremot torde perspektivet läran-
de via imitation vara mindre uttalat och skulle troligen inte uppmärksammats om
undersökningen utförts på en skola med mindre utpräglad praktisk inriktning.

Ett sätt att visa på osäkerheten i att som lärare befinna sig i eller emellan två
perspektiv kan vara att undersöka förekomsten av intuitiva teorier hos lärare pla-
cerade i olika perspektiv. I det följande redovisas ett första rudimentärt försök i
denna riktning.

Om ett empiriskt material kan rangordnas arbetar man enligt Rudberg (1993)
med ordinaldata. Utifrån resultatet av analyserna har lärarna rangordnats enligt
uppställningen i figur 51. Ju högre rang desto mer hänförs lärarna till det tradi-
tionsenliga perspektivet/perspektivet lärande via imitation. Att på detta sätt rang-
ordna lärare samt utföra statistiska beräkningar på ett så litet material är förstås
diskutabelt. Att så ändock sker beror på att det kan ge indikationer som kan föl-
jas upp i vidare undersökningar

Den första idén som beaktas är huruvida lärare som är mer förankrade i ett
visst perspektiv (nr. 1, 2, 3 och 9 i figur 51) ger uttryck för färre intuitiva teorier.
Eller uttryckt på annat vis; kan det vara så att lärare som tagit intryck av flera
perspektiv (nr. 4 till 8) befinner sig i någon slags osäker mellanposition och där-
med är mer intuitiva i sitt tänkande? Antagandet följs upp genom att antalet intu-
itiva teorier respektive lärare ger uttryck för92 sätts i relation allt insamlat text-
material för denna lärare. Därmed erhålls ett genomsnittsvärde för intuitiva teori-
er/sida text. Resultatet blir att lärare som är mer fast förankrade i ett visst per-
spektiv i genomsnitt ger uttryck för 0.74 intuitiva teorier/sida medan gruppen i

–––––––––
92 Under 6.2 redogjordes för hur urvalet av intuitiva teorier görs.
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mellanpositionen visar på 1.14 intuitiva teorier/sida. Detta kan tyda på att lärare i
en mellanposition är mer intuitiva i sitt tänkande kring undervisning och lärande.

Ett annat uppslag som prövas är om lärare som är mer socialt konstruktivis-
tiskt inriktade ger uttryck för fler intuitiva teorier, då perspektivet är mer kompli-
cerat och svårare att beskriva. Prövningen genomförs genom att en rangkorrela-
tion beräknas mellan rangordningen enligt figur 51 och en rangordning av ande-
len intuitiva teorier/sida hämtad från föregående beräkning. Utfallet blir en rang-
korrelation om 0.45, dvs. sambandet tycks svagt.93

8.3 Lärares kunskapsutveckling
I detta avsnitt diskuteras lärares kunskapsutveckling relaterad till olika perspek-
tiv och till den genomförda fortbildningen.

Utvecklingen av lärarens tänkande förstås rimligen i förhållande till det per-
spektiv hon kan placeras i. Lärares tänkande torde också utvecklas utifrån sina
egna inre förutsättningar, beroende på att perspektiven vilar på olika grundanta-
ganden. Därmed kan inte den vetenskapliga teorins relevans för läraryrket bedö-
mas generellt, utan olika teorier är olika relevanta för lärare. Kalle, som placeras
i perspektivet lärande via imitation, tar under fortbildningen till sig idén att ex-
perten än bättre kan överföra sina kunskaper om dialogen används som redskap.
Däremot är det inte förenligt med perspektivet att eleven konstruerar egen kun-
skap som kan mäta sig med lärarens erfarenhet. Kalle tar inte heller till sig såda-
na tankegångar. Sigurd, som i huvudsak bedöms som traditionsenlig, påminns
under fortbildningen återigen om betydelsen av värld II, elevens tänkande, hen-
nes förkunskaper etc. För den som håller på att distansera sig från ett traditions-
enligt perspektiv blir förmodligen insikten om eleven som konstruktör av kun-
skap en tankegrund att utgå ifrån. Tore, som förmodas vara relativt fast förank-
rad inom ett socialt konstruktivistiskt perspektiv, är mest intresserad av hur språ-
ket och en systematiserad dialog kan användas för att få struktur på undervis-
ningen.

Lärare som arbetar utifrån perspektivet lärande via imitation torde kunna ut-
veckla en mer medveten strategi i sin strävan att göra eleven till en expert genom
att ta till sig tankegångar från det socialt konstruktivistiska perspektivet. I det fall
läraren tidigt fokuserar på dialogens roll för kunskapsutveckling bör eleven
snabbare kunna förstå varför läraren och andra elever tänker och handlar på ett
visst sätt.

Nio av de tio lärare jag analyserat tycks omfatta en objektivistisk syn på språ-
ket och den externa världen. Detta kan tas till intäkt för att lärare i allmänhet tar
för givet att de förstår det tankeinnehåll andra lärare och eleverna ger uttryck för.
Ett väsentligt forskningsprojekt är att vidare utreda om detta gäller mer generellt
och vad det i så fall får för konsekvenser för utbildning, kunskapsutveckling etc.

–––––––––
93 Då antalet undersökta lärare är få redovisas inga signifikansnivåer.
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I det fall lärares tänkande utvecklas olika beroende på vilka grundantaganden
det vilar på har detta rimligen betydelse för hur man kan förstå ’förändring’.
Möjligtvis kan detta belysas utifrån Kuhn (1970) enligt vilken olika anomalier
efterhand blir så påträngande och uppenbara att ett paradigm sprängs. Detta kan
tolkas som att en traditionsenlig lärare som konfronteras med socialt konstrukti-
vistiska idéer inledningsvis kan hantera dessa, men att vissa tankegångar, låt säga
idén om att eleven ständigt konstruerar kunskap, efterhand inte går att inlemma i
tänkandet. En annan sådan ”murbräcka” kan vara insikten om att språket inte
självklart kan antas överföra mening.

Om lärare redan från början är bärare av intuitivt tankegods från flera per-
spektiv kan även detta vara ett incitament till förändring. Sannolikt visar sig då
efterhand olika inkonsistenser vilket kan leda till ett slags spänningstillstånd
mellan oförenliga ståndpunkter.

Om lärare däremot är fast förankrade i olika perspektiv grundade i olika para-
digm riskerar dialogen dem emellan att bli ofruktbar. Hur mycket de än an-
stränger sig kommer varje diskussion till sist att stranda på oförenliga och anta-
ganden. De ser helt enkelt olika världar. Dialogen kan ytterligare försvåras i det
fall man talar med olika sanningsanspråk. En objektivist ”vet” hur det ”är”, me-
dan den som utgår från ett tolkande paradigm ger förslag till hur det ”kan vara”.
Omständigheten att läraren ständigt möter folkföreställningar som har sin grund i
flera perspektiv talar dock för att hon delvis kan sätta sig in i hur andra lärare
tänker.

Kanske kan en förenklad framställning av perspektiven som presenterats i ka-
pitel 2 till 4 vara ett sätt att för lärare klargöra och precisera vari skillnaden dem
emellan består. Perspektivet kan bli något att diskutera utifrån för att konstatera i
vilken riktning man kan förändras. Möjligen kan en diskussion av just kunskaps-
begreppet mer åskådligt blottlägga oenigheten och bli en hävstång till förändring.
Det realt konstruktivistiska perspektivet kan fungera som en förmedlande länk då
det här återfinns föreställningar som är väsentliga inom de övriga perspektiven.

Genomförandet av den fortbildning som beskrevs under 7.2 kan delvis ses
som ett misslyckande då innehållet i för liten utsträckning anpassas till somliga
deltagares förutsättningar. Under fortbildningen inlämnas bl.a. individuella re-
flexioner på olika uppgifter ❹.94 Reflexionerna värderas av mig på ungefär sam-
ma sätt som man kan gå till väga vid bedömning av svaren på ett prov. Dels be-
döms i en skala från 0 till 5 om den enskilde deltagaren ger ett rimligt svar i re-
lation till undervisningens och texternas innehåll. En liknande bedömning görs
kring förmågan att överföra de teoretiska resonemangen till tänkande kring un-
dervisning och lärande. Evalueringen resulterar i en siffra som betecknar ett ge-
nomsnitt av hur mycket man uppfattar av innehållet och i vilken utsträckning
detta kan överföras till resonemang kring undervisning. En rangkorrelation be-
räknas för nio lärare mellan resultat av bedömningen och vilket perspektiv lärar-
na placeras i utifrån figur 51. Resultatet på 0.62 tyder på att det finns ett visst
samband, vilket kan tolkas som att ju mer konstruktivistisk läraren är, desto mer
har han förstått av fortbildningens innehåll. Då fortbildningen sätter konstrukti-

–––––––––
94 Jfr. figur 36.
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vistiska teorier i fokus är detta inte särskilt förvånande. Resultatet kan också tas
till intäkt för att fortbildningen delvis gick mer traditionsenliga lärare förbi. Kan-
ske hade ett mer anpassat innehåll i större utsträckning utvecklat deras tänkande.

Ett okonventionellt sätt att ta reda vilket perspektiv deltagande i en utbildning
tagit mest intryck av är att före genomförandet låta dessa besvara en enkät med
ett antal påståenden utformade utifrån hur man idealt resonerar i olika perspek-
tiv. Uppställningen i figur 47 kan tjäna som utgångspunkt för utformningen av
enkäten, då det där visas på principiellt olika sätt att resonera. I figur 52 ges ett
par exempel på hur enkäten kan utformas.

Traditionsenligt perspektiv Social konstruktivism Real konstruktivism
Läroboken är väsentlig i
undervisningen då den
sammanfattar de viktigaste
kunskaperna.

Läroboken är inte speciellt
viktig, utan är endast en av
alla möjliga kunskapskällor.

Läroboken ger exempel på
viktiga teorier och metoder
som kan användas av eleven
för att förstå olika företeel-
ser.

Eleven lär sig bäst om hon
koncentrerat lyssnar till lä-
rarens genomgångar.

Endast om eleverna ges
tillfälle att diskutera med
varandra kan de tillägna sig
ett visst innehåll.

Endast genom att tillämpa
olika teorier och metoder
kan eleven lära sig ett visst
innehåll.

Figur 52. Exempel på lämpliga påståenden i enkät.

Efter att lärarna ungefärligen placerats i ett eller flera perspektiv kan såväl inne-
håll i kursen som utformande av grupper anpassas till deltagarnas tänkande.

8.4 Åter till Olson och Bruner
I detta avsnitt resoneras kring olika aspekter av Olsons och Bruners (1996) teori-
er som presenterades under 1.4.

Modellen lärande via imitation är enligt författarna inte tillämplig i ett tek-
niskt avancerat samhälle. Den empiriska exemplifieringen som redovisades i ka-
pitel 6 visar dock att modellen har relevans för tre av de sammanlagt tio analyser
som genomförs. Visserligen utförs undersökningen på ett naturbruksgymnasium
med många praktiska moment, vilket kan tas till intäkt för att dessa lärare tänker
annorlunda kring undervisning och lärande. Ändock tycks många andra praktiska
ämnen ha moment av imitation, liknande de som framkommer vid motorsågning,
skytte, fiske etc. Om teoretiska ämnen vore mer inriktade på att med hjälp av
vetenskapliga metoder undersöka omvärlden torde även här inslag av lärande via
imitation förekomma.

Olson och Bruner benämner genomgående teorierna för folkteorier, med vilket
avses att de är mer allmänt spridda i en kultur. Beteckningen ”folk” kan anses
tveksam vad gäller realt konstruktivistisk undervisning, då denna knappast är
mer allmänt förekommande.

Författarna hävdar att en viss syn på kunskap följer ur såväl folkpsykologin
som folkpedagogiken. Jag menar att Olson och Bruner därmed tagit ett viktigt
steg mot en mer fullödig teori om lärande, men att ytterligare utvidgning synes
nödvändig. I avsnittet om ”pedagogisk kunskapsteori” hävdades att frågor kring
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kunskap och lärande även aktualiserar frågor om den externa världen, förhållan-
det mellan den externa världen och medvetandet samt frågor kring vad som ut-
märker ett språk. De folkpedagogiska föreställningarna om vilka processer som
befordrar förståelse och kunskap hos den lärande bör m.a.o. också relateras till
föreställningar om den externa världens beskaffenhet, antaganden om språket
och dess påverkan på undervisning, huruvida läroboken ses som en källa till sann
kunskap eller som ett mer eller mindre bekräftade teorier etc.

Enligt Olson och Bruner utmärks folkteorier av att vara intuitiva, med vilket
avses ofta oreflekterade förgivettaganden som sällan explicit formulerats. Analy-
serna som jag genomfört och som redovisades under 6.3.2 pekar mot att folkteo-
rier i vissa fall är något mindre intuitiva. Lärarna förefaller ha reflekterat över en
del av de frågor som aktualiseras, medan de är mer tveksamma vad gäller andra.
Vid genomförandet av analysen visar sig också de olika folkteorierna vara rela-
tivt logiskt förenliga i förhållande till varandra.

I avsnitt 1.6.1 redogjordes för Jarriks (1992) teori enligt vilken tankeinnehåll
uppträder på olika nivåer i medvetandet. Den andra nivån representerar en bak-
grundskunskap som blir problematisk först när den formuleras. Den tredje inne-
håller tydligt artikulerade och väl sammanhållna tankar. Enligt Persson (1994)
förekommer även en nivå mellan två och tre som består av oreflekterade uppfatt-
ningar som är artikulerade men ej sammanhållna. Folkpedagogiken och folkpsy-
kologin hos de lärare jag analyserat förefaller oftare kunna hänföras till nivå tre,
medan deras tänkande kring övriga folkteorier i större utsträckning kan placeras
på nivå två eller på Perssons mellannivå. Resonemanget pekar mot att Olson och
Bruner överbetonar folkteoriernas intuitiva karaktär vad gäller lärares föreställ-
ningar om medvetandet och hur man befordrar förståelse och kunskap hos den
lärande.

8.5 Paradigm och perspektiv
I detta avsnitt resoneras om vad som kan uppnås med att skilja på olika perspek-
tiv grundade i olika paradigm. Här återknyts också till delar av Piagets och
Vygotskijs teorier.

Tre av Olsons och Bruners (1996) folkteoretiska modeller togs som utgångs-
punkt för analyserna i kapitel 2 till 4 och den fjärde aktualiserades i kapitel 6. Då
folkteorierna sätts i relation till teorier om den externa världen, kunskap och ve-
tenskap samt språk förefaller det finnas tre mer principiella sätt att förhålla sig.
Förenklat innebär detta att den externa världen i ett objektivistiskt paradigm är
tillgänglig som den är, att medvetandet kan varsebli och erhålla kunskap om
denna, att språket fungerar som ett direkt överförande av mening och att sann
vetenskaplig kunskap är möjlig. Det tolkande paradigmet representerar ett i alla
stycken motsatt sätt att förhålla sig. Den externa världen är i-sig, till skillnad från
världen för oss, medvetandet är hänvisat till tolkningar av densamma etc. I det
tredje tolkande realistiska paradigmet tas ett halvt steg tillbaka. Den externa
världen är fortfarande i-sig, men ändock delvis åtkomlig p.g.a. människans
kroppslighet, språket kan delvis överföra mening och vetenskaplig kunskap kan
vara korrekt fast utifrån olika perspektiv.
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Till varje paradigm hör ett perspektiv. Utifrån resonemanget tycks det rimligt
att tala om tre perspektiv grundade i tre paradigm (jfr. figur 53). Härvidlag finns
tre det konsistenta alternativ att förhålla sig till byggda på precist formulerade
antaganden. Perspektivet lärande via imitation har utifrån de aspekter jag här
diskuterar förenats med ett objektivistiskt paradigm.

Figur 53. Olika paradigm i förhållande till respektive perspektiv.

Visserligen kan man tänka sig ett antal mellanformer, men att även laborera med
dessa leder snarare till förvirring än klarhet, då ett perspektiv i så fall måste re-
lateras till flera paradigm. Exempelvis skulle en individuell konstruktivism kun-
na utgöra ett slags övergångsperspektiv mellan det traditionsenliga och socialt
konstruktivistiska.

Genom att tydligt utkristallisera det socialt konstruktivistiska perspektivet har
det varit möjligt att uppfatta föreställningar som ej är förenliga med detta. Analy-
sen av Qvintus folkpsykologi visar t.ex. på inslag av en individuell konstrukti-
vism, medan folkpedagogiken tolkas som mer socialt konstruktivistisk. Tore
uppfattas som i huvudsak socialt konstruktivistisk. Delar av hans folkpedagogik
och folkpsykologi förefaller emellertid som mer individuellt konstruktivistisk.

Renodlandet av perspektiven på undervisning och har varit ett kraftfullt teore-
tiskt verktyg i arbetet med analyserna och har även gjort det möjligt att påvisa
hur olika perspektiv slår igenom hos den enskilde läraren. Exempelvis konstate-
ras beträffande Sigurd att hans folkpsykologi visar på socialt konstruktivistiska
inslag, medan folkpedagogiken synes traditionsenlig. I folkteorierna om kunskap
och vetenskap samt språk finns exempel på olika perspektiv, medan förhåll-
ningssättet till läroboken tycks traditionsenligt. Qvintus folkpedagogik tolkas
som socialt konstruktivistisk. I folkteorin om språk finns liknande inslag, även
om Qvintus i sitt praktiska arbete använder språket mer traditionsenligt. I synen
på kunskap, lärobok och prov ges hos honom ett mer blandat intryck.

I kapitel 2 till 4 illustrerades framställningen bl.a. med teorier hämtade från
Piaget och Vygotskij. Beroende på tolkning och teoretisk utgångspunkt kan delar
av författarnas teorier placeras i flera perspektiv grundade i olika paradigm.
Därmed blir det tveksamt om någon av dem entydigt går att hänföra till ett speci-
ellt perspektiv. Några exempel:

Objektivistiskt para-
digm

Traditionsenligt per-
spektiv.
Perspektivet lärande
via imitation

Tolkande paradigm Socialt konstrukti-
vistiskt perspektiv

Tolkande realistiskt
paradigm

Realt konstrukti-
vistiskt perspektiv
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Piagets teori om begreppsbildning visar på inslag av objektivism.95 Likaså kan
hans teorier om assimilation och ackommodation vara ett sätt att förklara hur det
individuella medvetandet kan erhålla sann kunskap om den externa världen. I en
annan och mer frekvent tolkning är Piagets tänkande förenligt med en individuell
konstruktivism. I avhandlingen används dessutom ’assimilation’ och ’ackommo-
dation’ för att illustrera ett realt konstruktivistiskt perspektiv. Då Piaget har sin
bakgrund i en biologisk vetenskap präglad av ett objektivistiskt paradigm är des-
sa tolkningsmöjligheter inte särskilt förvånande.

Vygotskijs språkteori innebär bl.a. att barnet övertar meningsgivanden från
det sociala fältet. Då barnet lär sig olika vetenskapliga begrepp internaliseras
även en logisk struktur som förändrar barnets spontana begrepp och efter vad jag
förstår även tänkandet, så att det blir mer logiskt. Teorin kan appliceras på delar
av ett traditionsenligt perspektiv, enligt vilket den av läraren korrekt strukturera-
de kunskapen efterhand återbildas hos eleven som därmed skolas i ett allt mer
logiskt tänkande.

Utifrån ett tolkande och ett tolkande realistiskt paradigm tycks det orimligt att
anta att eleven passivt memorerar något hon lär sig. Då varje intryck filtreras och
ges mening utifrån tidigare erfarenheter kan inte ett meningsinnehåll såsom lära-
ren uppfattar det återskapas hos eleverna. Förespråkare för konstruktivistiska te-
orier måste därmed hitta andra förklaringar till vad som händer vid traditionsen-
lig undervisning. Om eleven alltid antas konstruera mening sker detta även i det
fall läraren agerar traditionsenligt. Kanske kan Vygotskijs teori om barnet som
övertar meningsgivanden från det sociala fältet även här bringa ljus. Måhända
blir lärarens ord även i traditionsenlig undervisning en första språklig associa-
tionsbas utifrån vilken eleven konstruerar allt mer komplicerade kunskapsstruk-
turer.

I det fall ett traditionsenligt perspektiv förkastas i alla avseenden kan det bli
svårt att förklara att det trots allt finns professorer, t.ex. i pedagogik, som i sin
avlägsna ungdom utsattes för en sådan undervisning. Ett forskningsprojekt som
här aktualiseras är att precisera vad eleven/studenten lär sig då läraren enbart fö-
reläser, hur lärandet kan tänkas gå till och varför detta överhuvudtaget äger rum.
Därmed kan det bli möjligt att särskilja de inslag i traditionsenlig undervisning
som är kontraproduktiva för lärande från de som är ändamålsenliga. För övrigt
kan föreläsning vara rekommendabel även ur andra perspektiv, förutsatt att lära-
ren vidtagit arrangemang så att eleven kan vidareutveckla sina konstruktioner.

I avsnitt 1.1.1 konstaterades att de övergripande texterna om kunskapsmål i
Lpo 94 och Lpf 94 är mer präglade av ett ”förnyande” perspektiv, medan målbe-
skrivningarna i enskilda kurser tenderar att vara mer ”traditionella”. Vidare på-
stods att läraren knappast kan ta ställning till och analysera dessa komplexa och
delvis oförenliga styrdokument. I det fall ett ”traditionellt” perspektiv tar sin ut-
gångspunkt i föreställningar som hör hemma i ett objektivistiskt paradigm och ett
”förnyande” perspektiv delvis är förenligt med ett tolkande framstår motstridiga
målbeskrivningar som än svårare att hantera för lärare i gemen. Då läroplanerna
återspeglar pedagogikens svängningar fram och tillbaka samt är ett resultat av

–––––––––
95 Jfr. 2.8.3.



197

politiska kompromisser torde dessutom olika paradigm och perspektiv vara
sammanblandade på flera plan. Ytterst är det läraren som har att tolka och ef-
fektuera dessa skrivningar.

Ett möjligt forskningsområde är att studera vilket genomslag olika pedagogis-
ka strömningar haft över tid i läroplanerna i förhållande till perspektiv och para-
digm. En hypotes är att teorier om pedagogiken introduceras först, medan teorier
grundade i ett paradigm släpar efter. Möjligen introducerades Piagets tänkande
som en kombination av föreställningar hemmahörande i individuell konstrukti-
vism och ett objektivistiskt paradigm, vilket kanske delvis kan förklara varför så
många lärare fortsatt att arbeta och tänka traditionsenligt. Förmodligen är nuva-
rande läroplanstexter influerade av postmoderna tendenser. Detta kan innebära
att det i de övergripande texterna återfinns ett mer enhetligt socialt konstrukti-
vistiskt perspektiv byggt på ett tolkande paradigm, medan målbeskrivningar för
enskilda kurser företrädesvis är traditionsenliga och grundade i ett objektivistiskt
paradigm.

I det fall läraren tar del av texter av Piaget, Vygotskij m.fl. kan hon, i enlighet
med resonemangen ovan, hämta stöd och inspiration hos dessa oberoende av i
vilket perspektiv hon har sin hemvist. På samma sätt kan hennes intuitiva teorier
bekräftas vid läsning av läroplanen, då det även där finns skrivningar som kan
hänföras till olika perspektiv. Därmed kan knappast någon förändring av lärares
tänkande kring undervisning och lärande komma till stånd enbart genom att stu-
dera sådana texter.

Sammanfattningsvis kan konstateras att förenklade framställningar av tradi-
tionsenliga och socialt konstruktivistiska perspektiv sannolikt resulterar i ofrukt-
bara diskussioner och motsättningar. Genom att relatera olika perspektiv till oli-
ka paradigm kan perspektiven nyanseras och mer djuplodande beskrivningar kan
uppnås. Ett verktyg i detta arbete kan vara ”pedagogisk kunskapsteori”, vilket
diskuterades under 8.1.

8.6 Olika världar
I detta avslutande avsnitt visas på några olika sätt att förhålla sig till den externa
världen, medvetandet och vetenskaplig kunskap. I diskussionen används genom-
gående Poppers beteckningar värld I, II och III.96 Slutligen sätts de tre perspekti-
ven på undervisning och lärande i relation till ’begrepp’ och ’kategorier’ samt till
’vetenskaplig kunskap’ och ’information’.

I undervisning som vilar på ett traditionsenligt perspektiv, såsom det definie-
rades i kapitel 2, kommer eleven och dennes konstruktioner i bakgrunden. Lära-
ren gör då misstaget att undervisa som om värld II inte fanns och relaterar där-
med inte undervisningens innehåll till elevens förkunskaper. I stället tenderar
undervisningen att utgå från läroboken, övningsboken etc.

Många filosofer gör enligt Popper (1974) om idéer som hör hemma i värld III
till begrepp om ting i värld I, i stället för att betrakta idéerna som teorier, argu-

–––––––––
96 Jfr. 4.2.1.
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ment och problem. Jag förstår Popper som att en idé, exempelvis om demokrati,
felaktigt kan uppfattas som en beskrivning av ett tillstånd i värld I, i stället för en
teori om hur ett land bör styras. Då kunskapen uppfattas som objektiv finns inget
behov av dialog, varken mellan elever eller mellan lärare och elever. Samtalet i
klassrummet blir därmed ensidigt och torftigt. Ett sakförhållande kan konstateras
som sant eller falskt, men mycket mer finns ej att säga därom. Om ’demokrati’
däremot betraktas som en teori för hur ett land kan styras åtföljs detta rimligen
av en argumentation vars hållbarhet kan kritiseras och diskuteras. Popper hävdar
att sammanblandningar mellan olika världar fått stora konsekvenser även för fi-
losofin. Intresset har riktats mot ords mening, i stället för att undersöka sanning
eller falskhet i argument och teorier. Att även lärare gör misstaget att se på läro-
boken som en beskrivning av ett tillstånd i värld I förefaller därför rimligt.

I undervisning bedriven utifrån ett socialt konstruktivistiskt perspektiv, såsom
det definierades i kapitel 3, hamnar den vetenskapliga kunskapen i bakgrunden.
Läraren gör då misstaget att undervisa som om värld III inte fanns. Hedegaard
och Sigersted (1992) resonerar kring elevaktivitet och menar att läraren ej bör
vara nöjd enbart om eleven är aktiv. Det är också nödvändigt att barnets aktivitet
sätts i relation till ett inlärningsmål. Barnets psykiska involvering i läroprocessen
bör enligt författaren riktas mot något nytt som andra varit med om att välja ut
som väsentligt att lära sig. Det kan vara definierat i förhållande till ett ämne, en
tradition eller en problemställning. Det är dock ”aldrig bestämt av barnet själv,
för i så fall är det inte en inlärningsverksamhet, där barnets aktivitet är riktat
fram mot färdigheter det ännu inte bemästrar, vetande det inte har, och intresse-
möjligheter det inte känner till.” (s. 262, min översättning). Utifrån ett realt kon-
struktivistiskt perspektiv kan det hävdas det barn som själv bestämmer över lä-
roprocessen handlar utan verktyg som kan rikta dess uppmärksamhet.

Kanske kan ett realt konstruktivistiskt perspektiv utgöra en brygga mellan mer
traditionsenligt och socialt konstruktivistiskt inriktade lärare, då alla tre världar-
na här beaktas. Den mer traditionsenliga kan med hjälp av ’verktyg’ se en kopp-
ling till vetenskaplig kunskap, samtidigt som hon i bästa fall tar till sig idén att
även eleverna gör sig intuitiva teorier om värld I. Den mer socialt konstruktivis-
tiska kan närma sig värld III då allt, inklusive vetenskaplig kunskap, påstås vara
en produkt av konstruktion och tolkning.

I avsnitt 2.1 resonerades kring ’begrepp’ och ’kategorier’. I ett traditionsenligt
perspektiv likställs, med inspiration från Aristoteles, ’begrepp’ med ’kategorier’
och förstås i termer av gemensamma egenskaper hos de objekt som faller under
kategorin. Egenskaperna utgör då nödvändiga och tillräckliga villkor för att defi-
niera objektet. Popper (1974) utgår i en diskussion om begreppens status från
Platons uppfattning om en idévärld, i vilken något exempelvis är vackert om det
har del i idén om det absolut vackra. Popper kallar Platons förklaring ultimat, i
det att inget mer finns att säga efter att jämförelse skett med idévärlden. Jag tol-
kar även den av Aristoteles inspirerade begreppsdefinitionen som ultimat och
slutgiltig. Har man funnit nödvändiga och tillräckliga villkor för att beteckna ett
objekt finns inget mer att säga därom. Även begrepp som presenteras i läroböck-
er kan framstå som en form av slutgiltig kunskap. ’Demokrati’ utmärks av vissa
kännetecken, som yttrandefrihet, två eller flera partier etc. ’Marknadsekonomi’
definieras bl.a. av att alla säljare ska ha fritt tillträde till marknaden. Lärobokens
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och lärarens framställning blir därmed odiskutabel, eftersom det är sakförhållan-
den i värld I som återges.

I avsnitt 2.1 gavs också en definition av ’begrepp’ som är mer förenlig med ett
socialt konstruktivistiskt perspektiv. ’Begrepp’ uppfattades då som ett innehåll i
ett medvetande, det individen associerar till, menar eller avser när hon yttrar ett
visst ord. Definitionen öppnar för diskussioner mellan elever och mellan eleven
och läraren kring vad som avses med olika språkliga beteckningar. I kritiken av
det tolkande paradigmet framhölls att det saknas en distinktion mellan mer var-
dagliga meningsgivanden och vetenskaplig kunskap. Den vidare definitionen av
’begrepp’ verkar i samma riktning, då det är otydligt vad som skiljer individens
mer intuitiva begrepp från vetenskapliga.

Ur ett realt konstruktivistiskt perspektiv är det en poäng att skilja på olika slag
av begrepp, vilket pekar mot att olika definitioner av ’begrepp’ kan existera pa-
rallellt. För det första vetenskapliga definitioner, där man med inspiration av
Aristoteles mer exakt försöker avgränsa vad som avses. För det andra vardagliga,
där man i likhet med ett socialt konstruktivistiskt perspektiv rör sig med en mer
vid och associativ förståelse. Detta innebär förstås inte att det finns fakta i en
objektivistisk bemärkelse. Människan är hänvisad till tolkningar. Däremot tycks
’fakta’ få en något annorlunda innebörd utifrån alla former av konstruktivism.
Påståendet ”Stockholm är Sveriges huvudstad” kan förefalla som ett faktapåstå-
ende, men är i själva verket obegripligt utan en mängd kulturella och historiska
kringkunskaper. Bl.a. behövs kunskap om vad en stad är, hur den avgränsas, vad
som skiljer en stad från en huvudstad, vad som kännetecknar en nationalstat, hur
namngivningarna gått till och vad det finns för historisk bakgrund till uppkoms-
ten av nationalstaten.

Vad beträffar ’vetenskaplig kunskap’ och ’information’ är det ur ett tradi-
tionsenligt perspektiv rimligt att använda beteckningen ”vetenskaplig kunskap”,
då vetenskapen antas avbilda sakförhållanden i den externa världen. Ur ett soci-
alt konstruktivistiskt perspektiv uppstår kunskap i dialog och består i vad man är
överens om inom en viss språklig gemenskap. Det som existerar som vetenskap-
lig kunskap i Poppers värld III är utifrån ett socialt konstruktivistiskt perspektiv
inget annat än information. Ur ett realt konstruktivistiskt perspektiv finns det i
värld III en fond av perspektivistisk vetenskaplig kunskap som människan kan
göra till sin. Dialogen med andra kan underlätta inhämtandet av kunskaper. Ur
detta perspektiv tycks därmed både vetenskaplig kunskap och information existe-
ra parallellt. En avhandling utgör då vetenskaplig kunskap, medan t.ex. en dags-
tidning mestadels innehåller information.
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SUMMARY

The aim of the thesis is to penetrate deeper into two perspectives on teaching and
learning using the approach of a pedagogical theory of knowledge and in a third
perspective to partly combine ways of thinking from the first two. The perspec-
tives are illustrated, discussed and critically examined on the basis of empirical
material. Furthermore, it is shown how teaching can be based on the third per-
spective.

School education is often described stereotypically from two perspectives,
where a more ’innovative’ perspective is set against a more ’traditional’ one.
This approach is sometimes necessary and constructive, but can also reinforce
ideas which are not always a result of deeper reflection. A possible explanation
why descriptions tend to be simplified may be that we lack adequate tools to dis-
cuss, describe and analyse aspects that are central to teaching.

Curricula also contain descriptions that can be referred to the ’traditional’ and
’innovative’ perspectives. In overall texts on goals of attainment there is more of
an ’innovative’ perspective, while the goal descriptions for individual courses
seem more ’traditional’.  In evaluations of actual teaching, a ’traditional’ per-
spective dominates during the last few years at the lower and upper secondary
levels, while there is more of ’innovation’ during the first school years. In a ’tra-
ditional’ way of working the focus is often on the conceptual contents of the
subject, whereas in an ’innovative’ approach the focus is often on the student’s
active search for knowledge.

My own teaching experience from the upper secondary level can be seen as a
movement from ’traditionalism’ towards ’innovation’. The change of working
method did not, however, seem to be accompanied by a deeper understanding
among the students of my intended teaching topics. Despite studies and recurrent
attempts to develop my teaching in practice, when I started work on my thesis I
still felt uncertain about essential issues of teaching and learning. One possible
approach might be to use methodologies taken from scientific disciplines to as-
sist the student in some way to reach a deeper understanding.  This brought up
the question whether a third perspective might bridge these two seemingly con-
trasting perspectives. Would it be possible to combine the idea of the student
constructing and searching for knowledge with the teacher clearly defining what
scientific knowledge, conceptual and/or methodological, is relevant. Three per-
spectives on teaching and learning could thus be discerned. The perspectives
were named ’traditional’, ’social constructionist’ and ’real constructionist’.

The study was limited to questions about the view and nature of knowledge.
The approach is mainly analytic, since questions about why teaching turns out as
it does are in focus. The starting-point was the individual, and the individual’s
possible interplay with others, rather than the structure. In other words, the study
is more psychological than sociological.

The basis for the examination of the three perspectives consisted of issues re-
lated to the concept of knowledge. In this context, ideas about knowledge and
learning in general, about the external world and the nature of language were
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discussed. The term given for this area of knowledge was ”pedagogic theory of
knowledge”, even thought the thesis does not claim to develop a new theory. The
aim was rather that ”pedagogic theory of knowledge” should be understood as a
frame of reference for theoretical and empirical reasoning.

To redirect the focus onto different ways of regarding teaching and learning
and to find an objective for the continued work, the theories of Olson and Bruner
(1996) were used as a starting-point. According to the authors, man’s actions are
often guided by intuitive theories, in other words, everyday assumptions that are
often made without reflection and seldom explicitly formulated. The authors
make a distinction between folk psychology and folk pedagogy. Folk psychology
concerns the intuitive theories people have about the workings of their own and
others’ minds. Folk pedagogy comprises intuitive theories that adults start from
in their attempts to help children understand the world. Folk pedagogy is sup-
posed to be a consequence of folk psychology, and the concrete shape that
teaching takes is viewed as depending on the teacher’s folk theories. The term
’folk’ reflects the fact that these ideas are more generally adopted in a certain
culture during a certain period. The view of knowledge is also an essential part
of the folk theories, since a particular view of knowledge is the result of the par-
ticular folk psychology or folk pedagogy. Starting from Olson’s and Bruner’s
theories led to focusing on the teacher’s awareness and thinking about teaching
and learning. The authors imagine that there are four folk-theoretical models of
how the learner’s awareness is constructed. To each model belong certain folk-
pedagogical ideas and a certain view of knowledge. One of these models, teach-
ing by imitation, was temporarily dismissed because, according to the authors, it
does not fit into a technically advanced society.

In accordance with their reasoning about ’pedagogical theory of knowledge’
Olson’s and Bruner’s folk-theoretical models were extended insofar as the
teacher’s folk pedagogy was also supposed to be influenced by intuitive theories
about what characterises knowledge and science, language and the external
world.

The folk-theoretical approach was considered relevant in three respects. First,
it described what intuitive folk theories related to the knowledge area of ’peda-
gogical theory of knowledge’ teachers  could be supposed to embrace. Secondly,
it offered a starting-point for the theoretical analysis in Chapters 2 to 4, where a
corresponding reflected model was sought after. Thirdly, the analysis of the em-
pirical material was conducted on the basis of this approach.

The concept of ’intuitive theories’ was defined more precisely in order to
comprise both ’background knowledge that becomes problematic only when
formulated’, and ’concepts not reflected on, which are articulated but not coher-
ent’. Intuitive theories were also assumed to be sometimes explicitly formulated,
contrary to Olson’s and Bruner’s definition.

The concept of ’reflexion’ was understood as a conscious activity which often
includes verbalisation. While reflecting one sticks to and tries to understand
something that has reference to one’s own knowledge, so that the phenomenon
can be given different explanations. This may, for example, result in giving more
thought to one’s own profession and thus a deeper understanding is obtained.
The possibility of reflecting was also assumed to be related to the level of the
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matter of thought. The higher the level, the more articulated and changeable the
matter of thought, and thus also the possibility for reflection. According to the
folk-theoretical approach, the teacher needs basic knowledge of ’pedagogic the-
ory of knowledge’ beforehand or simultaneously with applying and developing
different theories of teaching. Otherwise, a great deal of one’s work will be con-
ducted on the basis of assumptions built on intuitive theories rather than as the
result of reflection. A consequence of this reasoning is that the average teacher
can only with difficulty make a more qualified didactic reflection based on dif-
ferent planning and analysis models.

As regards links to Swedish pedagogical research fields it was stated that the
’pedagogical theory of knowledge’, as in Dahllöf, Lundgren and Englund, is fo-
cused on factors influencing the teaching process. In contrast to Dahllöf and
Lundgren the approach seemed more psychological and focused on the teacher’s
folk-theoretical assumptions, rather than on outer frames of different types. In
contrast to Englund’s socio-philosophical approach, the perspective seemed
more consciousness-philosophical. As in the phenomenographical approach,
man’s implied and unreflecting ideas were in focus.

In Chapters 2 to 4 the three perspectives on teaching and learning were ex-
amined on the basis of issues inspired by the ’pedagogical theory of knowledge’.
Questions like ”What does the world consist of?”, ”What is knowledge?” and
”What is a language?” made up the mental tools used in the search for relevant
theories. The chapters were all structured in a similar way. They were introduced
by a description of Olson’s and Bruner’s folk theories, followed by an account of
related theories about the external world, awareness and language. The theories,
constituting so-called paradigms, were supposed to correspond to the knowledge
the teacher must acquire for a complete understanding of a perspective. The
paradigmatic ideas were then criticised. This was followed by an imaginary pic-
ture of reflective pedagogical theories about consciousness and relevant theories
of teaching. In these chapters, theories by Bruner, Piaget, Vygotsky and Dewey
were also referred to, the ambition being to demonstrate that different aspects of
the authors’ theories may apply in different perspectives.

The systematics of the work on analysing the perspectives was exemplified by
making an analogy to a game where certain cards are open and given before-
hand, while others are turned up one after the other. This made it possible to
show by what methods theories had been chosen and interpreted. According to
the folk-theoretical  approach, the search included five theories viewed from
three perspectives. Olson’s and Bruner’s description offered for each perspective
three partly turned-up cards. With these premises for the game, the other cards
could be turned up. This meant that, among other things, theories of science and
knowledge, the external world and language, which were compatible with what
was so far given, were sought for. When a preliminary empirical analysis was
made in relation to the perspectives that had by then become partly clear, it
turned out that the analyses could only be made with difficulty if the perspectives
were not separated and clarified. For this reason, they gradually turned into some
kind of ideal types, with priority given to contradictory theories.

Chapter 2 described on the basis of Olson’s and Bruner’s folk theories an ob-
jectivist paradigm, entailing among other things that the external world is or-
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ganized in categories and can be categorized by man as it is, that language can be
used to correctly convey meaning and that true knowledge and science are possi-
ble. The objectivist paradigm was criticized, partly because the external world
cannot be assumed to be organized in categories. Hence, assumptions about lan-
guage as well as science become untenable. In the traditional perspective,
founded in an objectivist paradigm, the discoveries of science are summarized
and simplified in the textbook. Through disciplinary studies the teacher gains ac-
cess to the advances of science and learns different teaching methods. The
teacher’s knowledge is conveyed to the student through the textbook. The stu-
dent’s mind is empty to start with, but equipped with a capacity to learn. In one
variety the student is trained into an increasingly logical and rational way of
thinking, where knowledge that has been correctly structured by the teacher is
gradually recreated by the student. In another variety the student’s mind becomes
automatically more logical and rational with greater maturity. That enables the
teacher to teach in a more and more sophisticated way, e.g. in accordance with
Piaget’s stage theory.

Chapter 3 discussed on the basis of Olson’s and Bruner’s folk theories an in-
terpretative paradigm where the external world is regarded as inaccessible to
man in any direct sense. Instead, he constructs intuitive theories about the same,
which are qualified in interaction and dialogue with others. The processes of
knowledge, in other words, are social and based on interpretation. Even truth
originates in dialogue and is tested in different ways, e.g., in relation to its use-
fulness. Language is a creative tool in the creation of meaning, but cannot be
used to convey meaning correctly. The interpretative paradigm was criticized,
e.g., for disregarding the function of the individual mind when knowledge is
constituted and for not answering the question of the nature of scientific knowl-
edge satisfactorily. In addition, a far too great importance is given to dialogue in
knowledge processes. In a socially constructivist perspective, founded in an in-
terpretative paradigm, the students and the teacher construct intuitive theories in
interaction. Knowledge derives from practice and in dialogue, e.g., when differ-
ent attributions of meaning and interpretations of the external world are con-
trasted with each other. The teacher’s task is to arrange activities so that dis-
course, negotiation and co-operation take place. In the dialogue the terms of the
culture are used to create meaning. Vygotsky’s theories of external speech that
successively turns into inner speech may demonstrate how knowledge derives
from such meetings. Dewey’s theory about the role of dialogue in knowledge
processes also fits well in this perspective, because it results in the participant’s
changed and expanded experience. The textbook represents one of a number of
possible perspectivist sources of knowledge.

Chapter 4 sketched an interpretative realistic paradigm based on Olsson’s and
Bruner’s folk theories. The external world is now supposed to be organized in
some respect and man constructs, at least in an initial stage, individually intuitive
theories. These theories, perhaps because of man’s physical appearance, agree to
some extent with the external world. It is possible to assess the veracity of scien-
tific knowledge and the researcher is able to obtain perspectivist scientific
knowledge. Language is used to create meaning and is sometimes a useful tool
for the exchange of meaning. The chapter also introduced Popper’s theory of
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three worlds. World I corresponds to what used to be called the external world
and World II roughly corresponds to mind. World III contains, among other
things, scientific knowledge and is ‘objective’ in the sense that it contains
knowledge that has resisted testing. Still, World III is supposed to be seen as a
product of interpretation and may therefore be true or false, useful or useless, etc.

The interpretative realistic paradigm was not criticized since it is in an initial
stage and therefore more preliminarily formulated. However, it was commented
on in an Appendix  by Jan Hartman, the philosopher. One point he made was that
it is both possible to relate to the impression that certain phenomena seem con-
structed and to man’s ability to notice regularities in the world.

In a real constructivist perspective, founded in an interpretative realistic para-
digm, the student constructs intuitive theories. Piaget’s concepts of  ‘assimila-
tion’ and ‘accommodation’ point towards a way of explaining how intuitive
theories are successively developed. Donaldson’s development theory observes
that thought and emotion are often confused, which makes rational thinking and
acting more difficult. The teacher’s task is to gradually introduce various me-
thodical and theoretical tools developed by science. In the pedagogical dialogue
the student’s thinking is gradually qualified as the tools are being acquired. The
individual student’s constructions around the contents of teaching are thus con-
fronted with those of other students and with scientific knowledge.

Chapter 4 was concluded with four examples of how teaching can be formed
on the basis of a real constructivist perspective. In the examples special emphasis
was laid on the process whereby the student acquires the scientific tools neces-
sary to extend the intuitive world. There are supposed to be two kinds of scien-
tific tools: theoretical tools such as e.g., central concepts, theories, models, and
methodical ones, i.e. systematic ways of gathering and interpreting information,
drawing conclusions etc. The first example, taken from Sweden, refers to Ingrid
Pramling’s research. The other concerned the English project “New History”. In
the third example, taken from Denmark and relating to Marianne Hedegaard’s
research, the concept of ‘kimcell’ was focused on. The fourth came from the
State of Victoria in Australia and dealt with the project “Society in view”.

In Chapter 5 the basic assumptions following from an interpretative realistic
paradigm were presented. An ontological starting-point is that the external world
exists ‘in-itself’ and that man only grasps a world of phenomena. Man is sup-
posed to construct intuitive theories where thought and emotion are often con-
fused. Within that paradigm science is restricted to a study of phenomena, and
thus resembles a hermeneutical approach. Knowledge is here a question of find-
ing out what meaning can be ascribed to different phenomena.

The association to hermeneutics and the idea that the world is experienced as
a phenomenon led to a primarily qualitative approach. The methodology was,
however, also derived from the folk-theoretical approaches to analysis described
in Chapter 1, insofar as they governed the form of the questionnaire, of inter-
views, observation etc. The empirical examination can be seen as an illustration
of the theory presented there. The ambition was to describe the taken-for-granted
world of folk theories that grows continually when related to practice. The her-
meneutical approach implied that the researcher cannot be positioned outside the
phenomenon currently under investigation, since the research process is inevita-
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bly characterized by the researcher’s understanding. My own background as a
teacher was thus assumed to affect the entire research process, from the choice of
problem area to the interpretation of results.

In Chapter 6 the gathering of empirical material was described. The research
was conducted with the co-operation of teachers at an upper secondary school of
ecological agriculture. In the first phase these teachers were asked to answer a
questionnaire in order to obtain a preliminary picture of their folk theories. A
follow-up interview was made with 11 teachers. Based on an analysis of the an-
swers to the questionnaire, supplementary questions were asked to gain a deeper
insight. Parallel with the interviews observations were performed to enable a
comparison between what the teachers said at the interviews and what they did in
the classroom. At a later stage the teachers were observed and interviewed a sec-
ond time, with further questions about their benefit from an in-service-training
course. Parts of the interviews were transcribed. Since the idea of teachers mak-
ing up their intuitive theories was central to the thesis, a number of presumed ex-
amples of folk theories were presented in the form of quotations.

Ten analyses were carried out on the same folk-theoretical basis as the study
in Chapters 2 to 4. By concentration on meaning all the collected material was
sorted and edited under the headings “Folk psychology”, “Folk pedagogy”, etc.
This enabled the formulation of a text of two to three pages per teacher. These
intuitive system theories were examined by the interviewees and minor correc-
tions were made. The result of the analyses was looked upon as a theoretical
construction pointing at a way of separating and describing different teachers’
folk theories.

The analyses were compared with the three perspectives developed earlier,
and commentaries were made in relation to the benefit the teachers had obtained
from the in-service training. One analysis was found to largely correspond with a
traditional perspective. Another turned out to be traditional in essence, but with
elements of a social constructionist perspective. During the in-service training
this teacher particularly observed theories of how the student thinks, how much
the student knows, etc.  A third was assumed to be an example of a teacher with
an overwhelmingly social and individual constructionist perspective. For him the
in-service training became part of his movement from a traditional towards a
constructionist perspective. A fourth could be mainly placed within a social con-
structionist perspective. In the in-service training his primary interest was the
role of dialogue in teaching. The fifth analysis turned out, however, to best agree
with Olson’s and Bruner’s model of teaching by imitation, which had been re-
jected earlier. This teacher, according to folk psychology, does not know how to
perform a certain activity, but has the ability to learn if this is demonstrated. Ac-
cording to folk pedagogy, the adult demonstrates and the learner takes after. It is
the expert who by repeated training has acquired abilities, which the learner may
acquire with sufficient practice. This fourth perspective was said to be in agree-
ment with the objectivist paradigm except in its view of scientific knowledge. As
far as this teacher’s benefit from the in-service training, he seemed to notice
more of different students’ ways of thinking. The interpretation of this what that
he had previously somewhat over-emphasized his role of an expert.
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With the aim to deepen the understanding of the four perspectives, Chapter 7
discussed the value of scientific theory for the development of teachers’ knowl-
edge. From a traditional perspective, it seemed possible to obtain true knowledge
by means of science. Researchers within pedagogy, psychology and maybe soci-
ology try, inspired by a positivist ideal of science, to systematically disclose the
mysteries of learning. The teacher has to adopt the scientific knowledge and ap-
ply it in practice. From a social constructionist perspective, scientific knowledge
does not seem to be essentially different in character from other types of knowl-
edge but to originate through dialogue, based on the local and unique context. It
is the teacher, in co-operation with researchers, who develops perspectivist cul-
tural and scientific knowledge. Cultural-specific terms offer tools in the creation
of meaning. This way of reasoning was supposed to find inspiration in Wittgen-
stein’s concept of ‘practice’, ‘language game’ and ‘unsayability’. Schön’s ‘re-
flect-in-action’ and ‘reflect-on-action’, as well as Polanyi’s ‘tacit knowledge’
also seemed central. As regards teachers’ knowledge development, Handal and
Lauvås and the representatives of the ‘teacher-thinking’ movement seemed to fit
in well. Lave and Wenger’s theories of ‘situated learning’, however, appeared to
be the most adequate ones in a social constructionist perspective, since they
claim that there is no general knowledge, but knowledge is understood as a prac-
tice and an activity built into work.

In another interpretation, situated learning was referred to the perspective of
learning by imitation. Learning was then perceived as acquiring ‘know-how’. It
is the expert who demonstrates and the learner who takes after. Competence is
achieved in practice and is assessed with reference to ability, skill and intelli-
gence.

From a real constructionist perspective the teacher should be equipped with an
arsenal of tools in the form of different scientific theories and methods to be able
to deepen reflection. Knowledge of ‘pedagogical theory of knowledge’ was as-
sumed to be a possible tool in this work. The theory then becomes the intellec-
tual tool which enables a questioning of the intuitive theories. Different parts of
the ‘pedagogical theory of knowledge’ were, however, brought to the fore on dif-
ferent occasions, depending on the individual teacher’s special experience.
Since, in addition, the questions are complex, it was also expected that they
would come up only after some delay.

Chapter 7 concluded with a description of an in-service programme for teach-
ers, based on a real constructionist perspective. It was demonstrated how a dia-
logue around intuitive theories and a pedagogical dialogue might appear in this
perspective. In a more traditional evaluation of the in-service training it turned
out that one group of teachers had benefited greatly from the course and experi-
enced how the school atmosphere improved. Another group had the opposite
view. A deeper analysis brought to light that the confrontation with scientific
theories had been considered valuable by the majority of the teachers. However,
different theories were of different relevance to them. For some, the theories
could function as an alarm-clock to question ingrained ideas. For others, the the-
ory afterwards became an intellectual tool in the continuous inner dialogue. Sev-
eral interviews also pointed out that a changed view of teaching and learning re-
quires a great deal of work and takes much time.
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In the final chapter, to begin with, the results of the thesis were summarized.
Then followed a discussion of a number of aspects, some of which are brought
up below.

My own experience as a teacher was conclusive for the realization of this the-
sis. The basic question of what actually happens when the student learns some-
thing arose in practice but could not be answered satisfactorily without the help
of scientific theory. Approaching the ‘pedagogical theory of knowledge’ became
a way of understanding what happens when the student learns something. From a
real constructionist perspective it is essential to acquire different tools inspired
by science. Approaching the ‘pedagogical theory of knowledge’ can be one such
tool for teachers who wish to expand their views on teaching and learning. There
are of course other tools useful to teachers in their daily tasks. One is to be able
to analyze and assess different ethical and moral situations. Another is to be able
to assess in what way different frame factors make different teaching processes
possible or impossible.  The ‘pedagogical theory of knowledge’ tool, however,
seemed to be among the most basic ones, since teachers are always forced to
make up their minds on questions about knowledge and learning. Still, the
‘pedagogical theory of knowledge’ is complex and can probably not be restricted
to undergraduate teacher training. Besides, teaching experience seems to increase
the curiosity about and create a need for such knowledge. From a real construc-
tionist perspective there is a great need for research to find out what tools can be
applicable to teachers, lecturers in teacher training, and university and other stu-
dents at all levels. Furthermore, knowledge about how to introduce tools, what
effects the possession of tools have on learning etc., are needed.

Another aspect discussed concerns the difficulty of deciding what is meant by
‘reflection’ and ‘intuition’. Within the limited field of ‘pedagogical theory of
knowledge’ there are many, sometimes contradictory, factors to take into ac-
count. This makes it probable that for most teachers different ways of looking at
teaching exist side by side. It is likely that the majority have been inspired by the
traditional and social constructionist perspectives, forming pedagogical arche-
types of a kind. According to Lakoff (1990), the objectivist paradigm has left
deep traces in everyday thinking, since it agrees with our common-sense ideas of
the external world, everyday psychology and language. This means that most
teachers are likely to entertain these very ideas, even if they can also be put in
another perspective. This also turned out to be the case with nine out of the ten
teachers I had analyzed. Still, it is difficult to assess when a line of thinking is to
be regarded as an example of a folk theory or as reasoning based on reflection. It
is probably a question of a scale with different grades of reflection. A related
problem concerns the much discussed question whether knowledge develops out
of practice, scientific theory or a combination of these.

In the thesis intuitive theories were assumed to be common in a culture. This
naturally leads to the question in what degree individuals can be assumed to form
their own intuitive theories and to what extent they take over cultural ideas. Per-
haps metaphors like these for learning, knowledge etc. become a first association
base to which teachers attach their own ideas. In this context one can ask oneself
if it is possible even to think in other terms than ‘the traditionalist’ or ‘the inno-
vator’. Another problem area has to do with whether a traditional perspective
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based on an objectivist paradigm can be considered a thing of the past and
whether its adherents are less reflecting.

In Chapter 1 it was stated that the teacher needs basic knowledge of
“pedagogical theory of knowledge” before and simultaneously with applying and
developing various didactic models and theories. This means that ‘reflection’ is
perceived as a rather advanced form of consideration and understanding. A po-
tential research topic for assessing the degree of reflection would be to examine
the internal logic and consistency of the reasoning and also whether the teacher
displays a theoretically reflective ability in relation to both theory and practice.

A third aspect concerned the development of teachers’ thinking, which is rea-
sonably understood in relation to what perspective the teacher can be placed in.
This does not mean that the relevance of scientific theory to the teaching profes-
sion can be assessed generally, but different theories have different relevance to
teachers. Thinking is certainly also developed from its own inner preconditions,
since the perspectives rely on different basic assumptions. Perhaps a traditional
teacher confronted with social constructionist ideas can handle these initially,
while certain lines of thought, for example the idea that the student creates
knowledge continuously, cannot be included in the thinking afterwards. If, in ad-
dition, teachers are carriers of ways of thought from several perspectives this
may be an incentive to change. If, on the other hand, teachers are deeply en-
trenched in different perspectives founded on different paradigms, the mutual
dialogue risks becoming fruitless. However great an effort they make, every dis-
cussion will ultimately break down due to incompatible assumptions. A simpli-
fied presentation of the perspectives as was made in Chapters 2 to 4 may be a
way for teachers to clarify and specify what constitutes the difference between
them. The perspective could become something to discuss from the outside in
order to find out in what direction one may change. It is possible that a discus-
sion of the idea of knowledge in particular may clarify the disagreement and be-
come a lever for change. The real constructionist perspective may function as a
link here, since it includes ideas that are essential in the other perspectives.

A fourth aspect concerns Olson’s and Bruner’s idea that a certain view of
knowledge derives both from folk psychology and folk pedagogy. I maintain that
they have taken an important step towards a more substantial theory of learning,
but that a further extension seems logical. The folk theories should also be re-
lated to ideas of the nature of the external world, assumptions about language
and its effect on teaching, whether the textbook is seen as a source of true
knowledge or as containing more or less confirmed theories, etc. The authors
also maintain that folk theories are characterized by being intuitive. The analyses
described in Chapter 6 point towards the idea that the folk theories about the
human mind and how understanding and knowledge are conveyed are somewhat
less intuitive.

A fifth aspect concerned the advantages of distinguishing between different
perspectives based on different paradigms. It was considered reasonable to deal
with three perspectives based on three paradigms. This means that there are three
consistent perspectives to keep to, based on precisely formulated assumptions. It
is true that one may imagine a number of forms in between, but to formulate
these would sooner lead to confusion than clarity, since in such a case one per-
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spective has to be related to several paradigm. A strict separation of the perspec-
tives has been a powerful tool in working with the analyses and has made it pos-
sible to show how different perspectives dominate in the individual teacher.
Thus, the analyses constitute a basis for understanding the teacher’s practice and
the change of it.

The presentation in Chapters 2 to 4 was illustrated by the theories of Piaget
and Vygotsky, among others. Depending on interpretation and theoretical ap-
proach, parts of the authors’ theories can be placed in several perspectives based
on different paradigms. Piaget’s theory of conceptualization, for instance, shows
elements of objectivism. His theories of assimilation and accomodation may also
be a way of explaining how the individual consciousness can obtain true knowl-
edge about the external world. In another more frequent interpretation, Piaget’s
thinking is compatible with individual constructivism. In the thesis his concepts
of ‘assimilation’ and ‘accomodation’ are further used to illustrate a real con-
structionist perspective. Vygotsky’s language theory entails in a social construc-
tionist perspective that the child takes over meanings provided by the social
arena. The theory can be applied on parts of a traditional perspective, according
to which the knowledge that has been correctly structured by the teacher is af-
terwards recreated by the student. In this way the student is trained into thinking
more and more logically.

A sixth aspect concerned how it is possible in teaching to relate to the external
world, the human mind and scientific knowledge, on the basis of Popper’s theory
of three worlds. In teaching based on a traditional perspective, the students and
their constructions are toned down. The teacher then makes the mistake of
teaching as if World II did not exist and the teaching contents are not related to
the student’s previous knowledge. Instead the teacher tends to rely on the text-
book, the exercise book etc. In teaching from a social constructivist perspective
scientific knowledge is toned down. The teacher then makes the mistake of
teaching as if World III did not exist. Perhaps a real constructionist perspective
can bridge the gap between more traditional teachers and those inclined more
towards social constructionism, since all three worlds are here included. With the
help of ‘tools’ the more traditional teachers may see a link to scientific knowl-
edge, while at best they acknowledge the idea that students, too, create their own
intuitive theories of World I. The more social constructivist teachers may ap-
proach World III, where everything, including scientific knowledge, is a product
as well as construction and interpretation.
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Appendix

TRE VERKLIGHETS-
UPPFATTNINGAR

Kommentar av ett tolkande realistiskt perspektiv författad av Jan Hart-
man, filosofiska institutionen, Lunds Universitet.

I sin avhandling ”Pedagogisk kunskapsteori” diskuterar Stefan Sellbjer tre
olika verklighetsuppfattningar. Syftet i avhandlingen är att klargöra vilka impli-
kationer dessa har för förmedling av kunskap om verkligheten. Av dessa tre fö-
redrar Sellbjer en, och använder den i det fortsatta arbetet. Mitt syfte här är att
kommentera denna verklighetsuppfattning från en rent filosofisk utgångspunkt.

De tre verklighetsuppfattningar Sellbjer diskuterar är i själva verket lösningar
på ett av de äldsta och mest diskuterade problemen inom den teoretiska filosofin.
Det diskuterades redan av de försokratiska filosoferna, men fick sin slutgiltiga
utformning av Platon. Det uppfattades under antiken som problemet hur det kan
finnas "enhet i mångfald", dvs. hur det i en värld av individuella ting (mångfald)
kan vara att många föremål är likadana (bildar en enhet). Exempelvis närvarar
det vid mina föreläsningar en mängd individer som alla är människor. Hur kan
det vara att vi alla är människor?

Det finns många olika teorier om hur detta problem skall lösas, och Sellbjers
tre verklighetsuppfattningar representerar tre vanliga. Den första kan vi kalla för
realism, och förespråkades av Platon och Aristoteles, men har även anhängare
idag. En realistisk teori säger att denna enhet i mångfalden är verklig, dvs. den är
inte skapad av, eller beroende av, människan och hennes begreppssystem. Det
finns alltså något i verkligheten som gör att verkligheten är uppdelad på ett visst
sätt. Platon kallade detta för idéer, vilka för honom är abstrakta, oföränderliga
ting. Hans idélära säger att tingen i den rums-tidsliga världen har egenskaper ge-
nom att vara delaktiga, alternativt kopior av, idéer. Exempelvis är var och en av
mina studenter människa genom att vara delaktig i människans idé. De bildar
således en enhet genom att vara delaktiga i en och samma abstrakta idé. Platons
lösning kallas ofta transcendent realism, eftersom idéerna finns i en översinnlig
värld.

Aristoteles har en liknande lösning. Men han menar inte att idéerna finns i en
separat värld, utan att de finns inneboende i tingen. Problemet med Platons teori,
menade han, är att det är svårt för honom att förklara vilken relationen är mellan
tingen och idéerna, samt att Platons teori inte kan användas för att förklara för-
ändring. Det är därför att föredra att säga att egenskaperna finns i tingen, men
detta kräver att man förstår att egenskaperna inte är en särskild slags "ting", utan
en helt annan typ av existens. Uppfattningen att idéerna, eller egenskaperna,
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finns inneboende i tingen kallas för immanent realism. Idag omfattar de flesta re-
alistiskt sinnade filosofer Aristoteles variant.

Realismens grundläggande tanke är att ordningen i världen, hur tingen är klas-
sificerade, är objektiv. Om ett föremål har en egenskap, och om det har samma
egenskap som andra föremål, är inte något vi människor skapar. Det finns därför
objektiv kunskap om verkligheten, dvs. bara en sann uppfattning om verklighe-
ten.

Realismens raka motsats är stark konstruktivism, och det är den andra uppfatt-
ningen som Sellbjer diskuterar. Den säger att verkligheten i sig är fullständigt
oordnad, och att den ordning vi tycker oss se i verkligheten är skapad av oss. I
sin diskussion om detta hänvisar Sellbjer till Immanuel Kant, som i Kritik av det
rena förnuftet argumenterade att människans medvetande genom transcendentala
former skapar världen så som vi uppfattar den. Exempelvis är rum och tid former
som medvetandet självt skapar, liksom substanser och kausalitet. Med andra ord
är det enligt Kant så, att rum, tid, ting, kausalitet, är något som bara finns i vår
erfarenhetsvärld, medan världen i sig själv kan vara fullständigt annorlunda.
Oavsett hur den egentliga världen är, så kan vi aldrig veta något om den.

Nu är det oklart om Kant är ett bra exempel i sammanhanget - exempelvis
skulle man inom Kants system kunna hävda att det finns en objektiv ordning för
alla människor, dvs. i människans erfarenhetsvärld. Vi skulle då få en verklighet
som är objektiv för människan, eftersom världen så som vi uppfattar den inte är
socialt konstruerad. Med andra ord, det är tveksamt om Kants filosofi är kon-
struktivistisk i relevant bemärkelse.

Ett bättre exempel på stark konstruktivism är därför medeltidens Ockham, el-
ler den brittiska empirismens Berkeley och Hume. Deras uppfattning kallas ofta
nominalism. Nominalismen säger att det enda som finns är individuella, rums-
tidsligt lokaliserade ting. Det finns ingen enhet, utan den är helt och hållet ska-
pad av människan genom att hon skapar begrepp som ordnar tingen för henne.
Olika klassifikationssystem, sätta att konstruera verkligheten, är därför möjliga.
Att vi tror att det finns en enhet, beror på att vi lär oss använda generella ord, och
då automatiskt tror att de motsvarar något i verkligheten.

En annan, svagare form av nominalism finns hos John Locke, och den liknar
Sellbjers tredje variant. Locke skiljer mellan verklig och nominell essens (real
and nominal essence). Verklig essens är den ordning som finns i världen, medan
nominell essens är den vi skapar genom våra begrepp. Lockes uppfattning, lik-
som Sellbjers, är att vi inte kan få kunskap om den verkliga essensen, utan att vi
får nöja oss med att ha kunskap om hur vi kan ordna världen.

Vad finns då att säga till denna uppfattnings försvar? Mot realismen och den
starka konstruktivismen kan man naturligtvis anföra kritik. Mot realismen, å ena
sidan, kan man anföra att det i många fall verkar vara så att det sätt vi delar upp
världen på är socialt och kulturellt beroende. Vad vi menar med sådant som att
ha hälsa, vara människa, vara snäll, ärlig, finns det olika uppfattningar om, och
det syntes mig rimligt att detta är konstruerade företeelser.

Mot den starka konstruktivismen kan man å andra sidan anföra att de har svårt
att förklara den regelbundenhet vi ser i världen. Ta fysiska lagar som ett exem-
pel. De säger att det råder samband mellan olika typer av företeelser. Men detta



219

innebär att det krävs typer för att det skall finnas lagar, dvs. att det finns gene-
rella företeelser, eller essenser.

Den svaga konstruktivismen, däremot, kan undvika dessa invändningar. För
det första kan den förklara det faktum att olika kulturer och samhällen ordnar
verkligheten på olika sätt genom att säga att vi inte har kunskap om den reella
essensen. Vi får därmed nöja oss med den nominella essensen, och den kan
mycket väl vara socio-kulturellt beroende. För det andra kan den förklara den re-
gelbundenhet som råder i verkligheten, och som ligger till grund för lagar. Detta
kan den göra genom att säga att det i botten finns en verklig essens, även om vi
inte känner till den.

Ett mer fullständigt försvar för uppfattningen vore naturligtvis önskvärt, men
det finns det inte utrymme för här. En fördel är utan tvekan att den kan laborera
både med nominella och verkliga essenser. Något som måste erinras om, är att
det finns olika slags egenskaper, och det kan mycket väl vara så att de måste
analyseras olika. Exempelvis har vi naturliga egenskaper, egenskaper som has av
naturliga föremål (natural kinds). Här har vi lagbundenhet, så här verkar vi ha
verkliga essenser, kända eller inte. Emellertid så har vi också socialt skapade
egenskaper, som egenskapen att vara en stol, eller att ha hälsa. Här ligger det
närmare att anta att vi bara har en nominell essens, och ingen underliggande
verklig essens. Detta motsvarar också distinktionen mellan real- och nominalve-
tenskaper, där de förstnämnda undersöker naturens verkliga ordning, de andra
den socialt konstruerade, nominella, verkligheten.
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Bilaga 1

Frågeformulär
På nästa sida följer ett antal frågor relaterade till undervisning. Även om en del
frågor kan förefalla svåra är det av stor vikt att du gör ett försök att svara utför-
ligt på alla. I de fall du är osäker eller tvekande är det bättre att formulera ett
mindre välmotiverat eller genomtänkt svar än inget alls. Det är också väsentligt
att dina svar motsvarar vad du själv tycker och inte vad du eventuellt borde
tycka.

När du väl börjat besvara frågorna har du också inlett din fortbildning. Svaren
från deltagarna kommer att göras anonyma och användas som utgångspunkt för
diskussionen vid de kommande träffarna. Jag kommer också - om tillåtelse ges -
att använda dem i min avhandling. Även i detta fall behandlas förstås alla upp-
gifter konfidentiellt. Det är således av stor vikt att du lägger ned möda på att be-
svara frågorna så att fortbildningen verkligen tar sin utgångspunkt i deltagarnas
syn på skolan.

I de fall jag har svårt att tolka vad du avser ringer jag upp och ställer komp-
letterade frågor.

Om du har tillgång till dator hoppas jag du använder denna och skickar din text
via e-post. XX kan hjälpa dig med de tekniska formaliteterna. Du kan också
skicka en diskett, men skriv i så fall vilket ordbehandlingsprogram du använt dig
av. Om du överväger att låta bli att svara på frågorna p.g.a. ovana vid dator skri-
ver du för hand och skickar dem via post eller fax.

Adresser:
Stefan Sellbjer, Pedagogiska institutionen, Högskolan i Växjö, 351 95 VÄXJÖ.
Telefon 0470/70 88 66
E-mail: Stefan.Sellbjer@iped.hv.se
Fax: 0470/77 48 08

Inled arbetet med att ange:
Namn (namnet behövs för att jag ska kunna identifiera vilka som besva-
rat formuläret och för arbetet kring avhandlingen)
Ålder
Vilken ämnen du undervisar i
Hur länge du arbetat som lärare på denna arbetsplats
Tidigare lärarerfarenhet

Frågor
1 Används lärobok i undervisningen? Varför/varför inte? Försök i svaret
beskriva vilken betydelse en eventuell lärobok har i din undervisning och
mer allmänt hur du ser på lärobokens funktion i undervisning.

2 Används någon form av övningsbok, studiebok eller annat liknande
material? Varför/varför inte? Försök i svaret beskriva vilken betydelse en
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eventuell övningsbok har i ditt ämne och mer allmänt hur du ser på öv-
ningsbokens funktion i undervisningen.

3 Finner du anledning att tvivla på sanningshalten i lärobokens fram-
ställning? Varför/varför inte?

4 Ge ett par exempel på typiska frågor som du använder när du har prov.
Ange för varje fråga vad som är ett rätt svar.

5 Försök att mer generellt beskriva vilka kunskaper du försöker mäta  när
du har prov?

6 I denna fråga vill jag att du gör det omöjliga, nämligen sätter dig in i
hur det ser ut i en vanlig elevs huvud som du möter i din undervisning.
   Gör ett försök att beskriva vad det innebär att tänka och vad som skiljer
vuxet tänkande från en elevs. Upprätta gärna en jämförelse i punktform.

7 Föreställ dig att du försöker förklara vad en möbel är för något för en
elev. Hur kan du gå tillväga för att försäkra dig om att hon förstått vad
du menar? Utveckla ditt svar i några meningar.

8 Utgå från ett exempel hämtat från din undervisning och försök förklara
vad det är som har förändrats hos den elev som tagit steget från att inte
ha kunskap till att ha kunskap?

9 Försök i mer allmänna ordalag beskriva vad som skiljer okunskap från
kunskap?

10 Anta att du ska ta upp ett nytt moment i en klass, samt att du själv ar-
betat med detta flera gånger tidigare. Beskriv hur du vanligtvis går till-
väga när du mer konkret bestämmer hur undervisningen ska läggas upp
i den tänkta klassen.

11 Försök mer generellt redogöra för hur arbetsfördelningen ser ut mel-
lan dig och eleverna.

12 Vilka är för- och nackdelarna med grupparbete?

13 Ge ett par exempel på situationer där det är viktigt att eleverna dis-
kuterar med varandra och förklara varför de bör diskutera i just dessa
situationer.

14 Varför bör enligt din åsikt elever komma till tals i en undervisnings-
situation?
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Bilaga 2

Intervjufrågor till Sigurd
1 Finns det en ideal lärobok? Hur ser den i så fall ut? Etc.
2
3 Du tror på den senast framtagna sanningen. Vad betyder det?
4 -
5 Hur mäter du förståelse?
6 Kan en elev tänka på samma sätt som en vuxen? Vad är att tänka?
7 Markerad i text
8 Vad är teoretisk kunskap?
9 Markerad i text
10 + 11 + 12 Varför ska eleverna ha synpunkter kring planeringen?
Varför ska eleverna arbete själva?
Varför är det bra att eleverna lär sig att alla inte tänker likadant?
12 + 13 + 14 Ge exempel på sådant där det förekommer olika uppfattningar.
Varför är det viktigt att alla får säga sin mening?
Förstår eleverna vad du säger? Förstår eleverna varandra?

Ny fråga i alla intervjuer:
Jag försöker förstå mig på hur du tänker kring undervisning. Är det ngt ytterliga-
re jag borde frågat?
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Bilaga 3

OBSERVATIONSPROTOKOLL NR.___

Lärare_________________________

Klass________

Datum_______ Start ________ Slut_______

Placering

Exempel på typiskt prov bifogat

Mest använd lärobok utlånad

Titel_____________________________

Allmän beskrivning av lektionspass             Lektionen representativ?

Bedömning av tillförlitlighet
Elev                Lärare

O1F Accepteras svar som vore de bärare av gemensamt och lika meningsgivan-
de eller ställs frågor/diskuteras vad elever och lärare avser? (10 min. ihop med
O3F1)
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T: Ords innebörd problemfri/
språkligt innehåll tas för givet.

K+KR Kan ej veta om eleven förstått/
ställer följdfrågor/dialog kring vad som
avses/förtydliganden och exempel.

O3F1 Används språket i huvudsak i funktionerna gå igenom, berättande, återgi-
vande eller är resonemang och argumentation ett väsentligt inslag? Vilka krav
ställs på argumentationen? (10 min. ihop med O1F)
T: För överföring av
fakta/berättande/
återgivande.

K: Som redskap/ be-
skrivning av egna erfa-
renheter och utgångs-
punkter/argumenterande/
diskuterande

KR: Samma som K, samt
i används i relation till
WIII.

O3F2 Förekommer i huvudsak envägs- eller flervägskommunikation? (10 min.
ihop med O3F3)
T: Envägskommunikation K+KR: Flervägskommunikation

O3F3Vilken taltid har lärare respektive elever? (10 min. ihop med O3F2)
T: Lärarens taltid: K+KR:  Elevernas taltid:

O2F Studeras WIII som vore den WI eller studeras WII i förhållande till WI eller
studeras WII i relation till WI och WII? (Hela tiden)
T: WIII studeras som vo-
re den WI/läraren går i
genom, eleven antecknar/
reptition med hjälp av
övningsbok/innehåll dis-
ku-teras och värderas i
liten utsträckning/svaren
är rätt/ fel/eleven kan,
kan inte.

K: WI studeras med ut-
gångspunkt från
WII/elevens funderingar
och frågor utgångspunkt,
läraren utmanar deras
tänkande och inspirerar
eleverna att hitta lös-
ningar på frågor.

KR: WI och WIII stude-
ras med utgångspunkt
från WII/läraren introdu-
cerar olika teorier och av
vetenskapen inspirerade
undersökningsmetoder/
försöker fånga upp och
utmana elevernas tän-
kande.
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Utvärdering av fortbildning - Osby våren 1999

1 Försök kortfattat redogöra för vilka konsekvenser fortbildningen kan ha för din
framtida undervisning.

2 Syftet med fortbildningen var att ”öka lärarnas medvetenhet om sambandet
mellan val av undervisningsmetod, förhållningssätt till lärobok, prov etc. och
a/ synen på kunskap
b/ eleven tänkande
c/ språkets användning
I vilken mån anser du syftet har blivit uppfyllt. Kommenterar gärna a/, b/ och c/ i
några meningar.

3 I beskrivningen av syftet hette det vidare ”En ökad medvetenhet i dessa avse-
enden förväntas ge läraren redskap att
a/ förstå och analysera sitt eget och andras arbetssätt (d.v.s. dina arbetskamra-
ters)
b/ samt utveckla detta”.
Tror du detta kommer att vara fallet? Kommentera gärna a/ och b/ i några me-
ningar.

4 Fortbildningen var organiserad så att varje pass inleddes med en
diskussion av era reflexioner kring texterna från föregående gång. Därefter följde
en gruppdiskussion (i samband med kaffet) av era egna svar på de frågor ni be-
svarade innan fortbildningen inleddes (t.ex. fråga 12 ”Vilka är för- och nackde-
larna med grupparbete”.). Slutligen gick jag i genom några olika teorier. Som
hemuppgift skulle du dels göra en egen reflektion och dels en gemensam.
Vad anser du om uppläggningen; vad har varit bra respektive mindre bra?

5 Skulle du rekommendera denna fortbildningen till andra lärare? Varför?

6 Övriga synpunkter
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Bilaga 5

Observation och intervju 2
Syfte: Att belysa om och i så fall hur ökad medvetenhet i pedagogisk filosofi är
ett väsentligt hjälpmedel då lärare planerar, analyserar och försöker förstå sitt ar-
bete.

1 Delta i en lektion. Fokusera situationer som berör:
A Folkpedagogik - de processer som krävs för att befordra kunskap
B Folkpsykologi - synen på elevens medvetande
C Värld III - kunskapsbegreppet ev. i förhållande till lärobok
D Språket - monolog/dialog
E Värld I - Studium av värld III som vore den värld I

Studium av värld I med utgångspunkt från värld II
Studium av värld I och III med utgångspunkt från värld II

2 Intervjua i efterhand utifrån fokuserade situationer.
A/B Kanske inledning Hur kom du fram till denna uppläggningen?

Hur tänkte du?
Varför är det lämpligt att göra så här?
Vilken är lärarens roll/elevens roll?
Hur tänker du kring elevens medverkan?

Kan denna påverka elevens lä-
rande?

Vad lär sig eleven i denna situation?
Hur lär eleven?
Vad händer med eleven när hon lär sig?

Vad är det som förändras?
Förändras elevens tänkande?

C Anv/anv ej lärobok Varför/varför inte lärobok?
Lärobokens roll i din undervisning?
Finns kunskap i lärobok? Varför/varför inte?
Kan kunskap överföras från en individ till
en annan? Varför?

 Vad är kunskap
D  Samtalssituation Varför ställer du frågor?

Bör eleverna tala med varandra?
Förstår eleven vad du säger?
Varför ska eleverna diskutera i grupp?

E Allmänt Här är vi, eleverna, läroboken etc, men utanför
fönstret finns den riktiga världen. Hur når man
den i undervisningen? Tror du att eleven kopp-
lar innehållet i din undervisning till världen
utanför?
Förstår eleven att skolkunskap kan användas i
verkliga livet?
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Tore

Om språk
Stefan: Vad händer med förståelsen när elever diskuterar med varandra, med de-
ras förståelse?
Det händer det att dom, ja det är ju då förståelsen kommer tycker jag, för att om
man ska förklara någonting för nån så måste man strukturera sina tankar själv
och det gör ju att man befäster och skapar sitt eget tankesätt som gör att nästa
gång jag behöver den här kunskapen så har jag gjort en strategi som passar
mig…och dom som lyssnar hör ju då inte bara lärarens sätt att lägga fram det här
utan han hör ju då många olika elevers sätt att lägga fram det som då gör att nån
utav dom här passar honom och då kan han transformera sin kunskap och ta in
det nya så att säga va, och även att, dom har ju ett språk som på ett annat sätt lig-
ger på samma nivå, kanske har lättare att ta in det när det är formulerat av en
elev än när det är formulerat av en lärare.
(text ur intervju x)

Stefan: Hur ser du på dialogens roll i undervisningen?
Den är otroligt viktig.
Stefan: Varför?
Där för att det är ju det som gör att man kan utveckla sitt tänkande, man utveck-
lar ju sitt tänkande i samspel med andra, och det tycker jag at jag ger jättemycket
utrymme för, för man ser ju även om dom liksom pratar körkort och fotboll och
allt det här va så, det är hela tiden ett samspel, ibland så pratar dom om det de
ska också, om man ser det så…
Stefan: Kan man aktivt använda språket i någon slags kunskapsutveckling?
Ja.
Stefan: På vilket sätt då?
Först så måste man lära sig att göra bilder i huvudet och sen måste man lära sig
att få ner dom bilderna i ord, antingen kunna prata eller skriva, och det har vi
tränat jätte mycket på att man ska liksom ta, det ska inte, det ska inte vara stopp i
pennan eller i munnen, utan det som finns i huvudet det ska liksom kunna flöda
ur en utan några stopp så att säga.
(text ur intervju y)

Frågor:
Är det någon skillnad på beskrivningarna i texterna x och y?
Vilken är bäst? Varför?
Vilken gjordes förra våren/förra hösten? Varför tror du det?
Hur ser du på kunskapsbegreppet och dialogens roll i dag? Förändring?

Är det viktigt att diskutera/formulera sig/bli intervjuad om dessa frågor? Varför?
(Följ upp!! - viktigast)
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Intervju 3

A Har du någon nytta av fortbildningen i din lärargärning?
B Har fortbildningen påverkat ditt sätt att tänka kring undervisning?
C Har fortbildningen påverkat ditt praktiska arbete sedan terminsstarten?
D Hur stort projekt är det att förändra sin tankegrund?
Ei Speglade du dig själv och dina pedagogiska idéer i förhållande till något som
togs upp på fortbildningen?
Eii Klyftan teori/praktik. Kan teorin ha relevans för ditt praktiska arbete?
F Kan någon av teorierna kopplas till din vardag/konkreta undervisning?’
Gi Låt säga att skolledningen ger dig ledigt ett halvår. Vilken eller vilka pedago-
giska idéer skulle du vilja vidareutveckla?
Gii Skulle det gå att utveckla dessa i eller vid sidan av det ordinarie arbetet?
H Har fortbildningen påverkat klimatet/förståelsen lärare emellan här på skolan?

Försök identifiera vad som varit väsentligast och varför just detta.
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Olika aspekter av fortbildningen sorterad i kategorier

a/ Sådant som talar  för att vil-
ken fortbildning som helst
kunde givit samma resultat
b/ Sådant som talar mot Ia/

Negativ kritik av kurs

Aspekter på projektet att för-
ändra sitt  tänkande kring un-
dervisning

Uppläggning
a/ egen uppgift
b/ diskutera varandras svar
c/ teorier
d/ egen reflektion
e/ gemensam reflektion
f/ feed-back
g/ övrigt

Påverkan på klimat på skolan

Personlig utveckling på sikt om
tjänstledigt

Möjlighet till  personlig speg-
ling

B

F

C

D

E

I

II

Samtal om pedagogiska frågor
under/efter f.b.

G

Tips till nästa kursXPersonlig lärarstilH

Läraryrket efter hand slentrian?J

Osby normalskola?K

M Teorier som verktyg
efter fortbildning

Läraryrket har efterhand aktu-
aliserat olika frågor

N

Personlig nytta av fortbildningA L Intuitiva teorier hos ip
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Frågor kring tolkningar 

Förutsättningar intervjuer
observationer
prov

Försöker sammanfatta hur du tänker kring undervisning
uppdelad på fem olika delar
+ bedömning av lärarroll enligt mall utvecklad
av mig

motsägelsefull
intiutiv/ej färdigtänkt

Läs igenom stycke för stycke eller hela på en gång.

1 Känner du igen dig? Motsvarar texten hur du tänker kring undervis-
ning?
2 Är det något som är missvisande/otydligt?
3 Är det några stycken eller meningar som är mer centrala för dig?
4 Är det några stycken eller meningar som borde strykas?
5 Jag har bl.a. utgått från observationer jag gjort hos dig. Texten på stycke
under ”Föreställningar om hur pedagogik bör bedrivas”  är skriven uti-
från dessa. Är detta lämpliga/bra sätt att undervisa på?

representerar de ytterlighetsfall?
Texten på stycke   under ”Föreställningar om kunskap…” är delvis base-
rad på ett inlämnat prov. Representerar detta ett bra/lämpligt upplagt
prov?

representerar det ett ytterlighetsfall?

Här är en tolkning av din lärarroll och av vilken nytta du haft av fortbildningen.
Termerna ”traditionell” och ”konstruktivistisk” har en för min avhandling speci-
ell innebörd.

A Verkar tolkningen rimlig?
B Är det värdefullt att bli utfrågad och få läsa texter om hur du tänker
kring undervisning? Varför?

I Får jag publicera denna texten?
II (Är det några ord eller uttryck som identifierar dig och som du vill ha
bort?)
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Bilaga 10

Diskussionsfrågor
Fråga 8: ”Utgå från ett exempel hämtat från din undervisning och försök förklara
vad det är som har förändrats hos den elev som tagit steget från att inte ha kun-
skap till att ha kunskap.”

Att diskutera: Vilken text förklarar bäst vad som händer hos den elev som
tagit steget från att inte ha kunskap till att ha kunskap? Varför?

A När eleven aktivt deltar, argumenterar och visar intresse för ämnet.

B Från något som har varit jobbigt att förstå och där eleven varit osäker till en
känsla av det här klarar jag av detta kan jag, självförtroendet ökar.

C Eleven kan visa och förklara för andra hur man gör dessutom svara på frågor
och diskutera på ett insiktsfullt sätt.
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Bilaga 11

FORTBILDNING – planering
Fortbildning - teorian-
knytning

Relevanta intervjufrå-
gor

Innehåll vid respektive
fortbildningstillfälle
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�Inlärningspsykolo-
gi/pedagogik: Behavio-
rism hämtad ur Malthén
kontra text av Pramling
Pedagogik: Ytinrikt-
ning/atomism kontra dju-
pinriktning/holism ur
”Inlärnings- och om-
världsuppfattning” av
Marton.
.

10  Anta att du ska ta upp
ett nytt moment i en klass,
samt att du själv arbetat
med detta flera gånger ti-
digare. Beskriv hur du
vanligtvis går tillväga när
du mer konkret bestämmer
hur undervisningen ska
läggas upp i den tänkta
klassen.
11 Försök mer generellt
redogöra för hur arbets-
fördelningen ser ut mellan
dig och eleverna.

1 Jämför i grupper olika
svar på frågorna 10-11
”Vilket/ vilka svar är rim-
ligast på respektive fråga?
Varför?”
2 Genomgång av behavio-
rism/Praming/Marton.
3 Uppgift: Vilka konsek-
venser får det för din un-
dervisning om behavio-
risterna/Praming eller
Marton har rätt.
Vilka konsekvenser får
Martons tankegångar för
din undervisning?
Arbeta först enskilt, sedan
i grupp.
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� Pedagogik: Dewey ur
Lundgren = forts. gång ett.
Text ur Dyste om dialo-
gens roll.

12 Vilka är för- och nack-
delarna med grupparbete?
13 Ge ett par exempel på
situationer där det är vik-
tigt att eleverna diskuterar
med varandra och förkla-
ra varför de bör diskutera
i just dessa situationer.
14 Varför bör enligt din
åsikt elever komma till
tals i en undervisningssi-
tuation?
Utveckla ditt svar i några
meningar.

1 Redovisning och diskus-
sion av gruppens arbete
kring inlärningspsykolo-
gi/pedagogik.
2 Jämför i grupper olika
svar på frågorna 12-14
”Vilket/ vilka svar är rim-
ligast på respektive fråga?
Varför?”
3 Genomgång av Dewey
och Dyste.
4 Uppgift: Vilka konsek-
venser får det för din un-
dervisning om Dyste har
rätt?
Vilka konsekvenser
Deweys tankegångar för
din undervisning?
Arbeta först enskilt, sedan
i grupp.
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� Utvecklingspsykologi:
Piaget kontra Donaldson.

6 I denna fråga vill jag att
du gör det omöjliga, näm-
ligen sätter dig in i hur det
ser ut i en vanlig elevs hu-
vud som du möter i din
undervisning.
   Gör ett försök att be-
skriva vad det innebär att
tänka och vad som skiljer
vuxet tänkande från en
elevs. Upprätta gärna en
jämförelse i punktform

1 Redovisning och diskus-
sion av gruppens arbete
kring Dewey och Dysthe.
2 Jämför i grupper olika
svar på  fråga 6.
”Vilket/vilka svar är rim-
ligast? Varför?”
3 Genomgång av Piaget
och Donaldson.
4 Uppgift: Vilka konsek-
venser får det för din un-
dervisning om Piaget eller
Donaldson har rätt om
barns utveckling. Arbeta
först enskilt, sedan i
grupp.

O
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� Filosofi: Realism
(Locke) kontra fenomena-
lism (Kant) med konsek-
venser för synen på kun-
skap. Texter hämtade ur
läroböcker för gymnasiet.

8 Utgå från ett exempel
hämtat från din undervis-
ning och försök förklara
vad det är som har för-
ändrats hos den elev som
tagit steget från att inte ha
kunskap till att ha kun-
skap?
9 Försök i mer allmänna
ordalag beskriva vad som
skiljer okunskap från kun-
skap?

1 Redovisning och diskus-
sion av gruppens arbete
kring Piaget och Do-
naldson
2 Jämför i grupper olika
svar på frågorna 8 och 9.
”Vilket/ vilka svar är rim-
ligast på respektive fråga?
Varför?”
3 Genomgång av realism
och fenomenalism.
4 Uppgift: Vilka konsek-
venser får det för din un-
dervisning om realismen
eller fenomenalismen
stämmer? Arbeta först en-
skilt, sedan i grupp.

ve
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� Lingvistik: Processkola
kontra semiotiskt per-
spektiv, kanske ur Fiske.
Vetenskapsteori: Text om
positivism kontra herme-
neutik, ur Wallén och/eller
Thurén.

7 Föreställ dig att du för-
söker förklara vad en mö-
bel är för något för en
elev. Hur kan du gå tillvä-
ga för att försäkra dig om
att hon förstått vad du
menar?

1 Redovisning och diskus-
sion av gruppens arbete
kring Locke och Kant.
2 Jämför i grupper olika
svar på fråga 7 ”Vilket/
vilka svar är rimligast på
respektive fråga? Varför?”
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3 Finner du anledning att
tvivla på sanningshalten i
lärobokens framställning?
Varför/varför inte?

3 Genomgång av proces-
skola och semiotiskt per-
spektiv samt positivism
och hermeneutik.
4 Uppgift: Vilka konsek-
venser får det för din un-
dervisning om processko-
lan eller semiotikerna  har
rätt?
Vilka konsekvenser får det
för din undervisning om
positivisterna eller herme-
neutikerna har rätt?
Arbeta först enskilt, sedan
i grupp.
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� Pedagogik: Utdrag ur
”New perspectives in so-
cial education” (lärobok
för mellanstadiet i Austra-
lien) kontra någon tradi-
tionell läro- och övnings-
bok i SO för mellanstadiet
i Sverige
Pedagogik i förhållande
till Poppers WI, WII och
WIII samt text om naiva
teorier (båda av Sellbjer).

1 Används lärobok i un-
dervisningen? Varför/
varför inte? Försök i sva-
ret beskriva vilken bety-
delse en eventuell lärobok
har i din undervisning och
mer allmänt hur du ser på
lärobokens funktion i un-
dervisning.
2  Används någon form av
övningsbok, studiebok el-
ler annat liknande materi-
al? Varför/varför inte?
Försök i svaret beskriva
vilken betydelse en even-
tuell övningsbok har i ditt
ämne och mer allmänt hur
du ser på övningsbokens
funktion i undervisningen.
4 Ge ett par exempel på
typiska frågor som du an-
vänder. Ange för varje
fråga vad som är ett rätt
svar
5 Försök att mer generellt
beskriva vilka kunskaper
du försöker mäta  när du
har prov?

1 Redovisning och diskus-
sion av gruppens arbete
kring lingvistik och veten-
skapsteori.
2 Jämför i grupper olika
svar på frågorna 1-5.
”Vilket/ vilka svar är rim-
ligast på respektive fråga?
Varför?”
3 Genomgång av två olika
läroboksupplägg.
4 Uppgift: Vilka konsek-
venser får det för din un-
dervisning och hur du
konstruerar dina prov om
läroboken är upplagd så-
som visas i text XX och
XX.
Arbeta först enskilt, sedan
i grupp

� Avslutande gång
Andersson/Lawenius
”Lärares uppfattning om
undervisning”

1 Redovisning och diskus-
sion av gruppens arbete
kring olika läroböcker och
provkonstruktion.
2 Sammanfattning.
3 Kursutvärdering.
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