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Sammanfattning 
 
Denna studie med titeln ”Vad är kunskap? – en kvalitativ studie av synen på kunskap i skola 
och utbildning hos John Dewey och i tidskriften Skola och Samhälle 1946 –1962” är en studie 
där undersökningens fokus var att beskriva synen på kunskap i skola och utbildning med 
textanalys som metod, där tryckta källor ligger till grund för resultatet. Syftet med studien var 
att undersöka vilken syn på kunskap i skola och utbildning som kommer till uttryck i skrifter 
författade av John Dewey samt i artiklar från tidskriften Skola och Samhälle mellan åren 1946 
– 1962. I analysarbetet använde jag mig av teorier om kunskap och egna frågeställningar om 
kunskapssyn. Det jag kommit fram till är att synen på kunskap i skola och utbildning var vid 
denna tid vid och utan klara gränser. Tiden efter andra världskrigets slut och fram till 
grundskolans bildande var färgat av kunskapsteorin pragmatismen. Tydligt sågs även Deweys 
kunskapssyn i de pedagogiska idéerna som framhölls i de valda artiklarna. 
 
Nyckelord 
kunskap, kunskapssyn, kunskapsteorier, epistemologi, fostran, demokrati 
 
Keywords 
knowledge, opinion of knowledge, theory of cognition, epistemology, education, democracy 
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Inledning 

 
Kunskapen är inte, som man idag kan få intryck av, något ytligt, något som en människa 
ena dagen tar till sig och nästa kastar ifrån sig, utan kunskapen är införlivad med hela 
hennes sätt att leva och förstå världen. Varje epok, varje samhälle, varje individ har sin 
egen kunskapsprofil och därmed sin unika bildningsväg. Kunskapen är en väsentlig del 
av vår identitet.1 

 

Så beskriver idéhistorikern Sven-Eric Liedman sin syn på kunskap. I Västeuropa har man 

genom århundraden diskuterat frågor kring kunskapssyn inom pedagogiken.2 De pedagogiska 

tänkarnas åsikter kring de kunskapsteoretiska frågorna har under vissa perioder varit 

samstämmiga och kunskapssynen har varit likartad och allmänt omfattad. Under andra 

perioder har det istället funnits stora meningskiljaktigheter mellan de olika uppfattningarna. 

Samtidigt har de dominerande synsätten genomgått förändringar, där vissa tankesätt har 

förkastats och nya har infunnit sig.3 

 

I Sverige har olika pedagogiska riktningar inverkat på skola och utbildning och detta har 

medfört olika syn på kunskap. De olika synsätten på kunskap, i relation till skola och 

utbildning, har påverkats av olika utgångspunkter och perspektiv. Under lång tid har den 

svenska skolan bestått av två system, ett för folkundervisning och ett för högre studier där 

man utbildat präster och tjänstemän. Ända sedan medeltiden och fram till tiden för andra 

världskriget har dessa system hållits isär. Samtidigt har kyrkan haft ett stort inflytande på 

båda systemen.4 Det var 1919 års undervisningsplan som stod för det första trendbrottet i 

folkskolans historia, då kyrkans inflytande minskade markant. Vid denna tid fick även 

arbetsskolepedagogiken sitt genombrott och övningsämnenas ställning stärktes. Denna metod, 

att lära genom att göra, utvecklades sedan på 1920- och 1930-talen och kallads då 

aktivitetspedagogik. Med detta försökte skolan att bryta den stoffcentrerade undervisningen 

                                                 
1 Liedman, Sven-Eric (2001) Ett oändligt äventyr – Om människans kunskaper. Stockholm: Albert Bonniers 

Förlag, s. 6. 
2 I fortsättningen när jag skriver om pedagogik handlar det om det vetande och de metoder som tillämpas i 

uppfostran och undervisning. 
3 Strømnes, Åsmund L. (1995) Kunskapssyn och pedagogik – en historisk analys och jämförelse. Stockholm: 

Liber Utbildning AB, s. 1f. 
4 Hartman, Sven G. (1995) Lärares kunskap. Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. Linköping: 

Linköpings universitet, Skapande Vetande, s. 15. 
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och istället sätta eleven i centrum. Under 1940-talet ägde flera utredningar rum i Sverige. De 

mål som sattes upp var att skolan skulle utvecklas och dess främsta mål skulle vara att fostra 

demokratiska medborgare. De erfarenheter som gjordes skulle sedan ligga till grund för 1950-

talets undervisningsmetodiska utvecklingsarbete inför grundskolans genomförande år 1962. 

Det mesta av den här utvecklingen tog sin början när 1946 års Skolkommission tillsattes. De 

lade fram ett reformprogram som skulle komma att bli riktlinjer för skoldebatten och 

utvecklingen på utbildningsområdet de kommande 40 åren. 1946 års Skolkommisson hade ett 

huvudmål och det var att fostra eleverna till demokratiska människor. Innan grundskolans 

bildande tillkom det en undervisningsplan för Sveriges folkskolor år 1955. Den var en 

tillfällig undervisningsplan inför 1962 års läroplan.5 

 

Efter andra världskrigets slut skedde stora förändringar inom utbildningspedagogiken och det 

utvecklades olika perspektiv kring skola och undervisning. De länder som hade råd gjorde nu 

en nysatsning på skolan och länderna var i behov av nytänkande. Flera av de europeiska 

länderna upplevde att behovet av utbildning i jämlikhet och demokrati var mycket viktigt.6 

Under efterkrigstiden slår bland annat John Deweys pedagogiska tankar igenom i Sverige. 

Deweys tankar, progressivismen, sägs till och med ha framstått som en ”statligt legitimerad 

utbildningsideologi”.7 Hans idéer har även stor del i 1946 års skolkommissions arbete som 

sedan ledde till grundskolans bildande år 1962. Deweys idéer handlade om en ny syn på 

elever och en inriktning på att skolans uppgift var att fostra framtidens människor. Den nya 

skolan präglades av progressivistiska idéer när det gällde arbetsformer, människosyn, 

utvecklingsoptimism och tanken att skolan var ett förändringsinstrument. Samtidigt fanns de 

traditionella idéerna kvar när det gällde hur skolan skulle organiseras.8 Dewey levde mellan 

åren 1859 och 1952. Han var en amerikansk filosof som såg den mänskliga intelligensen som 

ett redskap för att klara sin tillvaro, därför ansåg Dewey att kunskapens nyttoaspekt var 

väsentlig. Han benämns även reformpedagog, på grund av att han gick emot den traditionella 

undervisningen. Dewey är en av 1900-talets mest inflytelserika pedagoger.9 Det Dewey är 

                                                 
5 Hartman, Lärares kunskap, s. 30ff. 
6 Arfwedson, Gerd och Gerhard (1994) ”Traditionernas framväxt ” i Boken om pedagogerna, fjärde upplagan, 

eds. Lars Svedberg och Monica Zaar. Stockholm: Liber AB, s. 43. 
7 Svedberg, Lars och Zaar, Monica, eds. (1994) Boken om pedagogerna, fjärde upplagan. Stockholm: Liber AB, 

s. 9. 
8 Arfwedson, ”Traditionernas framväxt” i Boken om pedagogerna, s. 63f. 
9 Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar (1996) Stockholm: Lärarförbundets Förlag. 
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mest känd för är sitt begrepp, ’Learning by doing’, som innebär att erbjuda eleverna 

möjligheter till pedagogisk verksamhet där elevens intresse och erfarenheter samt aktivitet 

sätts i centrum, det vill säga att eleven själv får pröva och experimentera. Tanken är att få 

eleven att förstå begrepp genom att se hur de tillämpas i praktiken, för att sedan som elev 

kunna reflektera över dem och få nytta av den kunskapen. Här har läraren istället rollen som 

handledare  som aktivt strävar efter att få eleven att hela tiden utvecklas.10 I modern tid kan 

Deweys idéer sägas ha mynnat ut i den så kallade aktivitetspedagogiken, som innebär att det 

krävs att eleven är aktiv för att inlärning och utveckling ska ske.11 

 

                                                 
10 Hartman, Sven G. och Lundgren, Ulf P. (1980) ”Inledning” i Individ, skola och samhälle. Pedagogiska texter 

av John Dewey. Urval, inledning och kommentarer Sven G. Hartman och Ulf P. Lundgren. Stockholm: 

Bokförlaget Natur och Kultur, s. 15. 
11 Andersson, Curt (2000) Kunskapssyn och lärande – i samhälle och arbetsliv. Lund: Studentlitteratur,  s. 47. 
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Syfte 
 
För att förstå dagens skola är det nödvändigt att se den i ett historiskt perspektiv. Det är 

viktigt att se vad som ligger bakom dagens pedagogiska idéer. Den här uppsatsen kommer 

därför att handla om vilken syn på kunskap i utbildning som kom till uttryck när den svenska 

skolan omformades under efterkrigstiden. För att studera detta har jag valt två vägar. För det 

första har jag valt att analysera den filosofiska pedagogen John Deweys syn på kunskap i 

relation till skola och utbildning i några av hans texter. Men jag vill också få en bild av vad 

som diskuterades av de som arbetade inom skolväsendet. Därför har jag valt att studera 

artiklar ur tidskriften Skola och Samhälle för att få fram vilken syn på kunskap i skola och 

utbildning som kommer till uttryck där. 

 

Undersökningens fokus är att beskriva synen på kunskap, ett begrepp som i sig kan diskuteras 

och definieras på många olika sätt. I min studie av synen på kunskap utgår jag därför ifrån tre 

frågor: Vad som framställs som kunskap, vad som ses som värdefull kunskap och hur man 

antas tillägna sig kunskap. Det är dessa tre frågor som kommer att styra analysen av mitt 

empiriska material. Jag har inte för avsikt att göra en uttömmande analys av 

kunskapsområdet, utan jag har begränsat mig till att peka på några framträdande drag. 

 

Syftet med denna studie är att genom textanalys undersöka vilken syn på kunskap i skola och 

utbildning som kommer till uttryck i skrifter författade av John Dewey samt i artiklar från 

tidskriften Skola och Samhälle mellan åren 1946 – 1962. Eftersom Dewey fick stor betydelse 

i Sverige just under efterkrigstiden blir det också intressant att se om hans tankar framkommer 

i de valda artiklarna. Dessa två delstudier kan tillsammans belysa diskussionen om kunskap i 

relation till skola och utbildning i Sverige under perioden efter andra världskriget. 
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Metod 
 
Ansats 
 
Min uppsats har en kvalitativ ansats, eftersom det jag ska studera inte kan mätas direkt utan 

förmedlas i språk. I den kvalitativa ansatsen ses verkligheten mer subjektiv, som en 

individuell och ofta sociokulturell konstruktion. Det som är intressant att studera i en 

kvalitativ studie är hur människan uppfattar och tolkar den verklighet som finns omkring 

henne. I den kvalitativa studien utgår man ifrån empirin där data insamlas, för att sedan eller 

samtidigt formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier. Den kvalitativa ansatsen är 

därför övervägande induktiv, som betyder just att den skapar hypoteser och teorier.12 

Eftersom jag i min studie fokuserat på synen på kunskap i skola och utbildning, där olika 

människor visat hur de uppfattat och tolkat sin verklighet, och sedan kopplat mitt resultat till 

olika kunskapsteorier har mitt arbete en kvalitativ ansats. 

 

Textanalys 
 
För att ta reda på hur kunskapssynen såg ut i den svenska pedagogiken under efterkrigstiden 

använder jag mig av metoden textanalys där jag analyserar texter skrivna av Dewey och 

artiklar från tidskriften Skola och Samhälle. Vad innebär då textanalys? Jag har utgått ifrån 

Lennart Hellspongs, lärare och forskare i svenska och retorik, bok Metoder för 

brukstextanalys där han beskriver metoden textanalys. Han beskriver brukstexten som en text 

som har praktiska eller teoretiska syften i motsats till estetiska. Hellspong använder sig av 24 

olika textanalyser, som han menar går att kombinera på olika sätt.13 Det handlar om att lösa 

problem kring texter genom att ställa och svara på frågor om dem.14 Bland annat beskriver 

han en strukturell textanalys som innebär att en översiktlig bild av texten görs och sedan 

beskrivs den som en helhet med tre sidor mot bakgrund av dess kontext, det vill säga en 

språklig, en innehållslig och en social. Fördelen med denna analys är att individen lär känna 

texten som en helhet. Det Hellspong framhåller är att metoden inte ska användas helt 

mekaniskt utan anpassa den efter textens utseende och vad man vill veta. Något som också 

undersöks är i vilken kontext, det vill säga i vilket sammanhang texten är skriven. För att 

                                                 
12 Backman, Jarl (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, s. 47f. 
13 Hellspong, Lennart (2001) Metoder för brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur, s. 55. 
14 Ibid., s. 60. 
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sedan även undersöka vilken yttre form texten har. En annan del i den strukturella 

textanalysen blir att göra en innehållslig analys, där det handlar om vad som präglar textens 

innehåll. Det som också görs är att analysera textens sociala struktur, vilket innebär en 

kommunikativ funktion, det vill säga vad texten vill förmedla till läsaren.15 

 

Utifrån Hellspongs beskrivningar av metoden textanalys har jag sedan tagit fasta på den 

innehållsliga delen i den strukturella textanalysen, där jag ställer frågor till de valda texterna. 

Jag frågar mig vilken eller vilka ståndpunkter författaren intar i sin text. Textanalysens olika 

steg är att läsa igenom texterna, därefter ställa frågor till dem, för att sedan välja ut 

undersökningsområden, det vill säga vilka delar av texten som passade mitt syfte. Sedan 

skapade jag ett analysredskap, i detta fall blev det tre olika frågor, med vilka jag analyserade 

texterna och slutligen värderade texterna som helhet. 

 

Urval och genomförande 
 
Hela undersökningen bygger endast på tryckta skriftliga källor. Själva analysdelen bygger på 

texter författade av John Dewey och tidskriftsartiklar från Skola och Samhälle. De skrifter jag 

valde utarbetade av Dewey var: Demokrati och utbildning, The School and Society, The Child 

and the Curriculum och Mitt pedagogiska credo. Dewey producerade texter över mer än ett 

halvt sekel och att antalet doktorsavhandlingar, tolkningar och biografier om Dewey är 

oräkneliga. De verk jag valde gjorde jag utifrån de som jag ansåg redogör för hans pedagogik 

och därmed hans kunskapssyn. Jag valde att läsa två texter på svenska och två på engelska. 

För att sedan få en lite mer omfattande bild av hans synsätt har jag även studerat forskares 

litteratur kring Deweys kunskapssyn. Syftet var att jag ville få en bild av hur andra författare 

och forskare har tolkat Dewey, så att jag kan se hur min tolkning är i förhållande till deras. 

 

I boken Demokrati och utbildning16 beskriver Dewey utbildningens villkor i det moderna 

samhället under det sena 1800- och det tidiga 1900-talet. Han beskriver utbildningens 

demokratiska uppgift som är att arbeta med en helhetssyn på människan. I Mitt pedagogiska 

                                                 
15 Hellspong, Metoder för brukstextanalys, s. 61ff. 
16 Dewey, John (1997) Demokrati och utbildning (Originalarbete publicerat 1916). Göteborg: Bokförlaget 

Daidalos. 
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credo17 beskriver Dewey sin syn på utbildning, skola, undervisning, metodik och den social 

utvecklingens betydelse. Den progressiva pedagogiken har använt sig av denna text för att 

beskriva sin pedagogik. I texten The Child and the Curriculum18 gör Dewey ett 

läroplansteoretiskt inlägg. Han beskriver här hur han ser på kunskap och inlärning. I det fjärde 

verket av Dewey, The School and Society,19 tar han upp sin syn på utbildning och vad den kan 

och bör betyda för individ och samhälle. De två sista texterna har getts ut i en och samma bok 

och är i originaltext. Medan de andra två verken är översättningar till svenska. I min analys av 

originaltexterna använde jag mig även av det engelska språket i citaten. 

 

När jag valde ut den tidskrift som skulle bli mitt analysobjekt, valde jag först mellan olika 

tidskrifter som behandlade pedagogiska frågor. Jag studerade bland annat Folkskolans vän 

och Pedagogisk tidskrift. Då hade jag fortfarande inte begränsat mitt studieområde till åren 

1946 – 1962, utan jag studerade artiklar från början av 1920-talet och fram till 1970-talet för 

att få en överblick av vad som togs upp under åren. Artiklarna i Folkskolans vän var utav mer 

praktisk karaktär och detta passade inte mitt syfte med undersökningen. Med detta menar jag 

att artiklarna handlade mer om hur miljön borde vara i skolan, hur matbespisningen skulle 

skötas, elevernas hygien etc. Jag sökte artiklar som var av mer pedagogisk karaktär där jag 

kunde utläsa och tolka skribenternas syn kring kunskap i utbildning. 

 

Pedagogisk tidskrift i sin tur hade inte den omfattning av artiklar som jag var i behov av. När 

jag sedan studerat litteratur kring mitt problemområde kom jag fram till att det var åren efter 

andra världskriget och fram till grundskolans bildande som jag skulle rikta in mig på. Detta 

för att det hände mycket i den svenska pedagogiken under efterkrigstiden på grund av 1946 

års Skolkommission, andra utredningar och utbildningsplaner. Den tidskrift jag till sist valde 

var Skola och Samhälle – Tidskrift för uppfostran och undervisning (mellan åren 1952 och 

1953 bytte den namn till Skola och Samhälle- Pedagogiskt forum) som jag ansåg passade mitt 

                                                 
17 Dewey, John (1980) ”Mitt pedagogiska credo” i Individ, skola och samhälle. Pedagogiska texter av John 

Dewey. Urval, inledning och kommentarer Sven G. Hartman och Ulf P. Lundgren. (Originalarbete publicerat 

1897). Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. 
18 Dewey, John (1990) ”The Child and the Curriculum” i The School and Society and The Child and the 

Curriculum, red. Philip W. Jackson. (Originalarbetet The Child and the Curriculum publicerades 1902). 

Chicago: The University of Chicago. 
19 Dewey, John (1990) ”The School and Society” i The School and Society and The Child and the Curriculum. 

(Originalarbetet The School and Society publicerades 1899). Chicago: The University of Chicago. 
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syfte. Denna tidskrift valde jag för att den hade för avsikt att vara ett forum för diskussion av 

problem kring det allmänna skolväsendet. Den tog upp praktiska och principiella pedagogiska 

frågor kring uppfostran och undervisning. Efter en genomgång av samtliga artiklar under åren 

1946 – 1962, så valde jag 16 artiklar skrivna av allt från lärare och rektorer, till professorer 

och filosofie doktorer. Vem som har varit artikelförfattare har jag i min analys inte lagt någon 

större vikt vid, men jag har uppgett tidskriftsskribentens titel för läsarens skull. Mina valda 

artiklar var av pedagogisk karaktär och kunde belysa de syner på kunskap som 

artikelförfattarna hade. Artiklar som direkt tog upp ämnet kunskap var nästintill obefintliga. 

 

Uppsatsen är upplagd på följande sätt. Efter inledning, syfte och metod kommer jag nu gå 

igenom tidigare forskning kring kunskap och kunskapssyn, hur Dewey framställs i litteraturen 

och hans roll i Sverige, för att tillsist peka på forskning kring svensk utbildning under 

efterkrigstiden. Efter detta följer teoriavsnittet där jag beskriver teorier om kunskap, både 

aktuella och mer historiska teorier som jag anknyter till olika förespråkare och tidsperioder. 

Därefter följer mitt resultat och min analys. Här beskriver jag först hur Dewey och hans 

kunskapssyn presenteras i litteraturen och min analys av skrifter författade av Dewey. I 

samma avsnitt fortsätter jag sedan med min analys av kunskapssynen i tidskriften Skola och 

Samhälle och om och i så fall hur Deweys tankar går att skönja i artiklarna, för att tillsist 

relatera teorier om kunskap till Dewey och artiklarna. Uppsatsen avslutas sedan med en 

slutdiskussion där jag lyfter fram det jag kommit fram till och anknyter till dagens situation. 
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Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet kommer jag att först ta upp något av den tidigare forskning som gjorts kring 

kunskap och kunskapssyn. Därefter visar jag hur några olika forskare har framställt Dewey 

och hur de ser på hans roll i Sverige, för att tillsist åskådliggöra något om vad det finns för 

forskning kring svensk utbildning under efterkrigstiden. 

 

Pedagogikprofessor Åsmund L. Strømnes tar upp sambandet mellan kunskapssyn och 

pedagogik i ett historiskt perspektiv. Strømnes behandlar bland annat synen på vad kunskap 

är, vad som är viktig kunskap och hur vi finner kunskap. Därefter jämför han en viss tids 

kunskapssyn med den tidens praktiska pedagogik för att se om det finns något samband. Det 

han kommer fram till i sin studie är att det inte alltid funnits något enkelt och nödvändigt 

samband mellan det kunskapsteoretiska tänkandet och den uppfattning som finns bland 

skolans folk gällande den kunskapsförmedlande delen av deras uppgift. Det han framhåller är 

att det är olika hur mycket det kunskapsteoretiska tänkandet slår igenom i det praktiska 

arbetet i skolan, beroende på vilken tidsperiod det talas om.20 Han diskuterar även om det 

krävs en överföring från kunskapsteori till pedagogiskt tänkande och praktik. Det han även 

kommer fram till är att det krävs av pedagogerna att de tar ställning i kunskapsteoretiska 

frågor och detta för samhällets skull.21 

 

Hur har Dewey framställts i tidigare forskning och hur ser man på hans roll i Sverige? 

Thomas Englund, professor i pedagogik, beskriver Dewey som en pragmatisk filosof och 

reformpedagog med en framträdande roll i den amerikanska utbildningsdebatten. Han hävdar 

också att många skildrar Dewey som extremt individinriktad och snäv när det gäller metod, i 

betydelsen av att i undervisningen helt vilja utgå från elevens behov och att Dewey 

enkelspårigt betonade att eleven ska lära genom arbete. Det är just framställningen av den 

progressivistiske Dewey som är den mest framträdande i den svenska skoldebatten, enligt 

Englund.22 

 

                                                 
20 Strømnes, Kunskapssyn och pedagogik, s. 229. 
21 Ibid., s. 237. 
22 Englund, Thomas (1997) ”Om John Dewey och Demokrati och utbildning” i Demokrati och utbildning av 

John Dewey. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, s. 11. 
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Även pedagogikprofessorerna Ulf P. Lundgren och Sven G. Hartman beskriver Deweys 

betydelse för den svenska pedagogiken. Lundgren framställer Deweys filosofi och pedagogik 

som radikal och nydanande där Dewey lägger tyngden vid att skapa den demokratiska 

medborgaren.23 Hartman tar i sin studie fram framträdande drag i Deweys pedagogik och 

anknyter dem till svenska utbildningstraditioner. Han inriktar sig på tre teman kring vad 

Dewey framhåller. Först tar Hartman upp tendensen till integrerande lösningar i utbildningen 

bland annat mellan olika traditioner, olika grupper av studerande och den ämnesmässiga 

integreringen. Det andra temat är att Dewey visar på utbildning som ett viktigt instrument för 

samhällsreformer. Det tredje temat handlar om den pragmatiska kunskapssynen.24 

Tillsammans betonar Lundgren och Hartman den kritik som Dewey framhåller som innebär 

att det saknas samhällsanknytning och teoriunderbyggnad i undervisningen. De visar även att 

Dewey påpekar att det saknas förmedlande inslag i växelspelet mellan elev och skola, för 

detta är enligt Dewey huvudinstrumentet för samhällets socialisation av individen.25 

 

Enligt Lundgren har Dewey inverkat på skolans pedagogik genom begrepp som verksamhet 

och aktivitet och han hävdar att Deweys idéer blev kända i Sverige redan i början av 1900-

talet.26 Fortsättningsvis framhåller Lundgren och Hartman att Deweys inflytande på den 

svenska undervisningen till en början var indirekt genom andra mer praktiskt inriktade 

pedagoger som tolkat Deweys pedagogiska tankar. Detta har enligt dem medfört att Deweys 

texter inte har blivit lästa i Sverige. En reflektion som de gör är att under 1920-talet och 

framåt tycks Dewey vara osynlig, för att efter 1946 års skolkommission ”tycker man sig 

ständigt skåda honom på ryggen”.27 I de mål och riktlinjer som finns i våra läroplaner och 

måldokument går det enligt Lundgren och Hartman att urskilja flera av Deweys pedagogiska 

visioner.28 Lundgren skriver att grunden till Deweys kunskapsuppfattning ligger i den 

pragmatiska som innebär att man testar vad som är sanning och vad som har värde genom att 

tillämpa dem i handling, men att han själv använde oftast termen instrumentalism. Detta för 

att Dewey framhåller att kunskapen är instrumentell, det vill säga att tänkandet ses som ett 

                                                 
23 Lundgren, Ulf P. (1994) ”Dewey och progressivismen” i Boken om pedagogerna, fjärde upplagan, eds. Lars 

Svedberg och Monica Zaar. Stockholm: Liber AB, s. 122. 
24 Hartman, Lärares kunskap, s. 153ff. 
25 Hartman och Lundgren, ”Inledning” i Individ, skola och samhälle, s. 36. 
26 Lundgren, ”Dewey och progressivismen” i Boken om pedagogerna, s. 125. 
27 Hartman och Lundgren, ”Inledning” i Individ, skola och samhälle, s. 33. 
28 Ibid., s. 37. 
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instrument för själva handlandet och för att kunna lösa problem. Eleven skulle använda ting 

och begrepp som fanns i medvetandet som instrument vid tillägnandet av kunskap.29 

Lundgren hävdar vidare att Dewey menar att det inte finns en fast färdig massa av kunskaper 

utan att kunskapen är relativ, det vill säga att den är ständigt föränderlig och expanderande. 

Kunskapens värde bestäms av dess nytta, därför har kunskap inget egenvärde. Därför 

framhåller Dewey att det viktigast är att ha kunskapen om hur man skaffar nya kunskaper. 

Fortsättningsvis framhåller Lundgren att Dewey anser att det viktigaste är att fostra eleverna 

till moraliska individer och detta gav även ett socialt värde. Med detta menas att förstå och 

observera sociala situationer. Enligt Lundgren menar Dewey att all pedagogik handlar om att 

återge värderingar, kunskaper och färdigheter från en generation till en annan.30 

 

Bengt-Erik Andersson, professor i pedagogik och utvecklingspsykologi, hävdar även han att 

Dewey har betytt mycket för svenska skolreformer från 1940-talet och framåt. Han påvisar att 

Deweys tankar går att se i svenska läroplansskrifter. Enligt Andersson så lägger denna 

pedagog stor vikt vid att utbildning har en viktig social komponent, som betyder att utbildning 

innebär att individen får ta del av mänsklighetens sociala medvetenhet, och att 

utbildningsprocessen har två sidor, en sociologisk och en mer grundläggande psykologisk. 

Den psykologiska innebär att barnets instinkter och begåvning är utgångspunkten för all 

utbildning. Den sociologiska processen innebär istället den process som sker när eleven 

handlar som en del av en gemenskap. Andersson betonar också Deweys pedagogiska 

kärnpunkt, ’Learning by doing’. Andersson framhåller några svenska pedagoger som har 

bidragit till att sprida Deweys idéer i Sverige och det är Ester Hermansson, Elsa Skäringer-

Larsson, Ester Boman, Carl Malmsten och Gustaf Mattsson.31 

 

Universitetslektor Curt Andersson benämner Deweys kunskapsteori den pragmatiska 

instrumentalismen. Deweys kunskapssyn beskrivs som individuell, teleologisk, instrumentell 

samt relativ. Andersson framhåller att Dewey hävdar att kunskap är individuell. Detta betyder 

att allt det som en individ vet eller känner till är kunskap och i sin tur även till nytta för 

individen ifråga. Fortsättningsvis förklarar Andersson Deweys teleologiska syn på kunskap på 

så sätt att den innebär att kunskap har en teleologisk fas där kunskapen blir användbar och det 

                                                 
29 Lundgren, ”Dewey och progressivismen” i Boken om pedagogerna, s. 121. 
30 Hartman och Lundgren, ”Inledning” i Individ, skola och samhälle, s. 16f. 
31 Andersson, Bengt-Erik (2001) Visionärerna. Jönköping: Brain Books AB, s. 46ff. 
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medför att individen kan lösa de problem som de ställs inför. Detta kräver att individen 

använder sin intelligens för att kunna tillägna sig kunskapen och kunna handla på ett 

ändamålsenligt sätt.32 Pedagogikforskare Bernt Gustavsson visar i sin tur att Deweys tanke 

kring demokrati finns inbyggt i hans syn på kunskap. Detta för att mänsklig kunskap ingår i 

ett socialt sammanhang och att kunskap utvecklas i kommunikation mellan människor.33 

 

Vad finns det för forskning kring svensk utbildning under efterkrigstiden? Några som har 

forskat kring den svenska utbildningshistorien är historikern och pedagogikprofessorn Gunnar 

Richardson och Torsten Husén, professor i pedagogik. Beträffande synen på kunskap i 

utbildning under efterkrigstiden hävdar Richardson att det skedde en kvalitativ utveckling. 

Med detta menar han att det förekom en metodisk förändring ifrån den gamla plugg- och 

rabbelpedagogiken, som hade varit dominerande tidigare. Enligt Richardson framhölls det att 

det skulle vara ett sakligt och objektivt kunskapsinhämtande.34 Vikten lades vid en 

pedagogisk nydaning som innebar samarbete och elevaktivitet. Richardsson lyfter fram 

individualisering och aktivitetspedagogik som nyckelbegrepp vid den här tiden. Eleverna 

skulle ha mer inflytande i undervisningen och det var viktigt att skapa en respekt hos eleverna 

för de demokratiska värdena och en förmåga att motstå propaganda.35 Skolans centrala mål 

var att fostra självständiga demokratiska människor. Detta är något som Richardson ansåg att 

1940-talets skolpolitik lade stor vikt vid, samtidigt som eleverna också skulle fostras till 

samarbete.36 Enligt Richardson rådde en kunskapssyn under efterkrigstiden som handlade om 

att värdefull kunskap var kunskap i kommunikationsfärdigheter och en bred allmänbildning. 

Det var värdefullt att eleverna tillägnade sig en studiefostran.37 

 

Även Torsten Husén har forskat kring svensk utbildning under efterkrigstiden. Det han lyfter 

fram inom detta område är den optimism som skolreformatorerna framhävde under den här 

tiden. De var enligt honom benägna att överskatta vad skolan kunde åstadkomma och anade 

                                                 
32 Andersson, Kunskapssyn och lärande, s. 45f. 
33 Gustavsson, Bernt (2000) Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. Stockholm: Whalström 

& Widstrand, s. 149. 
34 Richardson, Gunnar (1999) Svensk utbildningshistoria, sjätte upplagan. Lund: Studentlitteratur, s. 87f. 
35 Ibid., s. 73. 
36 Richardson, Gunnar (1983) Drömmen om en ny skola. Idéer och realiteter i svensk skolpolitik, 1945 – 1950. 

Göteborg: Göteborgs universitet. Avdelningen för utbildningshistoria, s. 77. 
37 Ibid., s. 126ff. 
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inte de kommande samhällsförändringarna.38 Det som lyftes fram i Huséns texter från den här 

perioden var att det ansågs att skolans bildningsmål var tvunget att bli mer dynamiskt. Detta 

för att forskning och teknik hela tiden tar fram nya fakta och betraktelsesätt, så att 

faktakunskaperna blir inaktuella. Därför var det viktigare att eleverna skapade färdigheter 

istället för att bli kunskapsspäckade uppslagsböcker. Husén framhåller även att kunskaperna 

skulle vara till nytta för individen och samhället oavsett hur det framtida samhället skulle 

komma att se ut.39 Det är just denna föränderlighet som Husén tagit fasta på när han lyfte fram 

fyra olika krav som han ansåg att kursplanerna skulle ställa på undervisningen. Den första var 

att den skulle förmedla dynamisk kunskap, den andra att det skulle förmedlas existentiell 

kunskap, det vill säga kunskaper och färdigheter som eleven behövde för att klara sig ute i 

samhället, det tredje kravet innebar att betona färdigheter istället för encyklopediska fakta 

samt det fjärde som var en flexibilitet och förmåga till att leva i ett föränderligt samhälle.40 

 

                                                 
38 Husén, Torsten (1987) Vad har hänt med skolan ? Stockholm: Verbum Gothia, s. 8. 
39 Husén, Torsten (1961) Skolan i ett föränderligt samhälle. Stockholm: Almqvist & Wiksell, s. 25. 
40 Husén, Vad har hänt med skolan? s. 14f. 



Caroline Drott / GRU98 03-01-12 17 

 

Teorier om kunskap 
 
Men vad är då kunskap och vad behöver definieras för att vi ska kunna tala om en 

kunskapssyn? Kunskapsteori är ett brett fält med olika inriktningar. Kunskap kan till exempel 

diskuteras utifrån en filosofisk eller en pedagogisk utgångspunkt. Jag har valt att lägga vikt 

vid den pedagogiska. I följande genomgång av centrala kunskapsteorier utgår jag från 

frågorna: Vad är kunskap, vad är värdefull kunskap och hur tillägnar man sig kunskap? Dessa 

frågor styr även min analys av mitt empiriska material. De kunskapsteorier jag kommer att gå 

igenom är empirismen, rationalismen och pragmatismen, samtidigt beskriver jag hur 

kunskapssynen har förändrats genom århundradena. Men först kommer jag att visa hur 

dagsaktuell litteratur allmänt resonerar kring dessa frågor. 

 

Allmänt resonemang kring kunskapssyn 
 
Som jag skrev ovan finns det inget enhetligt svar på vad kunskap är utan det finns många 

innebörder. Kan det vara så att det krävs en åtskillnad mellan begreppen kunskap och 

information, det vill säga att inte se information som kunskap utan enbart som material för 

kunskap. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman framhåller att kunskaper är något som vi själva 

måste tillägna oss. Detta innebär att information inte bara kan kopieras in i människan utan 

hon måste själv lära sig. Något annat som han betonar är att kunskap är en färskvara. Liedman 

hävdar att självklart finns det kunskap som är beständig, det vill säga ett slags rotkunskaper 

som krävs för de föränderliga detaljkunskaperna. Samtidigt kan även rotkunskaper förändras 

för att de kanske är otillräckliga eller det kommer till nya, men de hjälper till att ge kunskapen 

ett inre sammanhang. Det är viktigt att skolan lägger vikten vid dessa rotkunskaper för att 

kunna ge eleverna en förberedelse för framtiden där fakta kommer att förändras, enligt 

Liedman. Detta kan tolkas som att kunskapen ses som relativ och oändlig, eftersom den alltid 

kommer att förändras. Något som också framhålls av Liedman är att kunskap blir kunskap 

först när den kan sättas in i ett meningsfullt sammanhang och värderas kritiskt.41 Det finns 

även en åsikt som beskriver kunskapsstoffet som givet och att undervisningen då inriktas på 

fasta kunskaper där eleverna bara mottar denna givna kunskap, framhäver professor Sven G. 

Hartman.42 

                                                 
41 Liedman, Ett oändligt äventyr, 5ff. 
42 Hartman, Lärares kunskap, s. 168. 
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Vad är då värdefull kunskap? För att värdera vilken kunskap som är värdefull kan detta till 

exempel ses utifrån två perspektiv, enligt pedagogikforskarna Gerd och Gerard Arfwedson. 

Om frågan ses utifrån ett snävt individualistiskt perspektiv handlar det om att kunskap är 

något som hjälper den enskilda människan att ordna sitt liv så meningsfullt och förnuftigt som 

möjligt och ses denna syn sedan mer filosofiskt så är kunskapssynen inte lika konkret utan 

mer abstrakt. Här skulle kunna sägas att ju mer kunskap en människa har desto mer förståelse 

och större inlevelse kan möjliggöras. Kunskapen och hur kunskap uppnås blir här ett värde i 

sig. Ses synen på kunskap istället utifrån ett samhälleligt perspektiv så innebär det att 

samhället kräver en viss kunskap om det som samhället redan uppnått av färdigheter och 

vetande, men även förståelse av både begränsningar och möjligheter för att utveckling ska 

kunna ske.43 Ett annat sätt att se på detta kan vara utifrån om det anses att information och 

fakta är det som är värdefull kunskap eller om det mera handlar om själva processen till 

kunskap som är det värdefulla, det vill säga att lära sig hur man skaffar ny kunskap. Detta 

framhåller professor Sven G. Hartman.44 

 

Min tredje fråga som handlar om hur man tillägnar sig kunskap finns det också olika syn 

kring. Arne Maltén lektor i pedagogik beskriver två syner. Det kan framhållas som att det är 

genom att individen passivt tar emot färdig kunskap, medan en annan syn handlar om att 

individen tillägnar sig kunskap genom observation och erfarenheter där individen är aktiv i 

sitt kunskapsinhämtande. Eleven tillägnar sig kunskapen genom logisk bearbetning eller 

genom insikt och förståelse.45 Inte bara minnet utan även intresse och uppmärksamhet är 

faktorer som framhålls av Sven-Eric Liedman som viktiga i tillägnandet av kunskap och att 

kunskapen bör ha ett sammanhang och gärna verklighetsanknutet.46 Kunskap nås igenom 

aktivitet och vid olika inlärningstillfällen, hävdar universitetslektor Curt Andersson. Det 

framställs också att kunskap inte kan uppstå i ett vakuum, utan kunskap uppstår mellan 

individer i en social interaktion.47 

 

                                                 
43 Arfwedson, ”Traditionernas framväxt” i Boken om pedagogerna, s.18. 
44 Hartman, Lärares kunskap, s. 166. 
45 Maltén, Arne (1981) Vad är kunskap?, andra upplagan. Malmö: Gleerups Förlag, s. 159ff. 
46 Liedman, Ett oändligt äventyr, s. 26f. 
47 Andersson, Kunskapssyn och lärande, s. 48. 
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Kunskapsteorier och hur kunskapssynen har förändrats genom århundradena 
 
Kunskapsteori, eller epistemologi, som är en filosofisk disciplin, undersöker kunskapen i sin 

helhet. Det är teorier ”…som behandlar frågorna om kunskapens natur och möjlighet, 

ursprung och giltighet.”48 Det finns inget enhetligt svar på vad kunskap är utan begreppet kan 

ha många innebörder. Om kunskapsbegreppet ändå ska definieras på något sätt så kan det 

definieras som en allmänt accepterad sanning eller en tillförlitlig uppfattning om något. När 

det gäller kunskapens natur har filosofer sedan länge frågat sig vad det är som säger att en 

viss kunskap är sann eller giltig.49 Vi kan ha olika uppfattningar om saker och ting. Till 

exempel så smakar en viss maträtt gott för mig, samtidigt som det kanske inte smakar bra för 

någon annan. Hur smakar egentligen maträtten då? Vilken uppfattning är det som är sann? 

Kan vi då var säkra på någon kunskap egentligen? Dessa frågor ställer sig Werner i 

litteraturen och framhåller att en anhängare av dogmatismen skulle svara ja på den frågan, en 

agnostiker skulle svara nej, medan en sympatisör av skepticismen skulle svara jag vet inte.50 

Filosofiska frågor av den här karaktären kräver en klar fördjupning, men jag kommer inte att 

gå närmare in på det eftersom den centrala frågeställningen handlar om kunskap i skola och 

utbildning. 

 

Hur har då kunskapssynen förändrats genom århundradena? I den kunskapsteoretiska 

litteraturen har flera författare delat in historien kring kunskapssyn i tre olika perioder; den 

skolastiska perioden, cartesianismens period och pragmatismens period. Dessa var perioder 

där en viss kunskapsteori var förhärskande och som hade förhållandevis tydliga vändpunkter. 

De flesta tar upp antiken som inledning för att sedan gå in på de tre perioderna just för att 

flera tankar ifrån antiken ligger till grund för senare idéer. De två teorier som kan sägas vara 

de två grundläggande när kunskapens uppkomst och grund diskuteras är den empiristiska och 

den rationalistiska.51 Därefter kommer jag att ta upp pragmatismen som är tydligt påverkad 

och utvecklad av John Dewey. Här nedan ska jag nu redogöra för dessa kunskapsteorier och 

några förespråkare för de olika teorierna. 

 

                                                 
48 Werner, Arno (1984) Kunskapsteorins historia 1, tredje upplagan. Lund: Bokförlaget Argos, s. 22. 
49 Ibid., s. 22. 
50 Werner, Kunskapsteorins historia 1, s. 22. 
51 Ibid., s. 22. 
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För att få en överblick över detta krävs det en tillbakablick till cirka 600 f Kr, för redan under 

antiken diskuterade till exempel filosoferna Aristoteles och Platon begreppet kunskap och 

kunskapsteoretiska frågor, som de kom fram till var en sann och välgrundad övertygelse om 

något. Vid den här tiden kan det tolkas som att det samhälleliga perspektivet var rådande. 

Värdefull kunskap ansågs vara den kunskap som kunde komma samhället till nytta i den 

mening att det krävde välutbildade medborgare som kunde vara med och bestämma. Platon 

tog även upp hur viktig förståelsen var av kunskapen, det vill säga att individen skulle ha ett 

kritiskt förhållningssätt till det som hon eller han trodde sig veta och kunna. För att uppnå 

kunskap skulle eleven i undervisningen inte bara lära sig påståenden utan den var tvungen att 

ha förstått vad de innebar. Platon framhöll att människan hade av naturen olika färdigheter, 

det vill säga att kunskapen var medfödd och att sedan undervisning var viktig för att 

människan skulle bli förnuftig och kunna tygla sina begär. Tillägnandet av kunskap skulle ske 

i en felfri miljö med mycket stimulans. Även när det romerska världsväldet sedan bredde ut 

sig och den grekiska filosofin införlivades med den romerska dominerade de praktiska 

intressena. Värdefull kunskap var forfarande samhällsinriktat. Kejsaren ville ha dugliga och 

kunniga administratörer som kunde utvidga den romerska statsförvaltningen.52 

 

Den skolastiska perioden varade från 476 e Kr och i ungefär 1000 år. Den skolastiska 

kunskapsteorin hade sitt ursprung i kristen teologi och var påverkad av antikens tankesätt. På 

frågan om vad kunskap är, skulle skolastikerna hävda att kunskapen var förmedlad av Gud 

som sedan människorna hade tolkat.53 De ansåg att den sanna kunskapen fastställdes av den 

katolska kyrkan.54 Kunskapens syfte var att fostra Gudsmänniskan. Skolastikerna hävdade att 

värdefull kunskap var att veta vad som utmärkte Gud och att människan skulle vara förberedd 

för livet efter detta. För att sammanfatta deras kunskapssyn så var det att kunskapen sågs som 

fast, auktoritativ och slutgiltig.55 I slutet av perioden hävdades det att bred kunskap var 

viktigast och att den bildade människan skulle lära känna alla kunskapsområdena. Det fanns 

många sorters kunskap, eftersom det fanns så många olika objekt att utforska.56 Skolastikerna 

                                                 
52 Arfwedson, ”Traditionernas framväxt” i Boken om pedagogerna, s. 20ff. 
53 Strømnes, Kunskapssyn och pedagogik, s. 47ff. 
54 Ibid., s. 28. 
55 Ibid., s. 229. 
56 Ibid., s. 47. 
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stödde sig på centrala verk skrivna av Platon, Aristoteles och kyrkofadern Augustinus.57 

Skolastikerna strävade efter att smälta samman den kristna kunskapssynen och den grekiska 

influerad av Aristoteles förnuftstron där kunskapen ansågs vara medfödd.58 Den här första 

perioden varade ungefär fram till och med 1500-talet, för under 1600- och 1700-talen fördes 

det en kamp mellan den skolastiska filosofin och den katolska kyrkan å ena sidan och de 

framväxande naturvetenskaperna och den empiriskt inriktade filosofin å den andra. Det var 

bland annat de empiristiska filosoferna John Locke, Francis Bacon och Thomas Hobbs som 

arbetade för att bekämpa den skolastiska filosofin.59 

 

Vad innebar då denna empiristiska kunskapsteori? Hur skulle en empirist svara på frågan vad 

är kunskap? I litteraturen framställs empirismen som en filosofisk riktning där en människas 

erfarenhet är grunden till kunskap, det vill säga att själen är tom vid födseln och medvetandet 

byggs upp av de fysiska erfarenheter som människan gör. På så sätt blir själen aktiv för att 

den bearbetar intrycken.60 En empirist skulle hävda att människan inte har några medfödda 

kunskaper, begrepp, idéer eller principer. Det enda en människa har som är medfött är att 

kunna ta emot intryck utifrån.61 Om detta ses utifrån ett pedagogiskt perspektiv innebär det att 

eleven ses som ett tomt kärl som fylls på med kunskap genom de erfarenheter de gör och det 

läggs inte någon större vikt vid det intellektuella arbetet. Empiristerna menar att kunskap hela 

tiden växer och är inte slutgiltig och fast som skolastikerna hävdade. De empiristiska 

filosoferna Hume, Locke, Bacon och Hobbes, hävdade alla att människan tillägnar sig sin 

erfarenhet eller kunskap via sina sinnen genom att experimentera och observera. Detta för att 

de ansåg att kunskap är den verklighet som vi observerar och sanningshalten i kunskapen 

testas genom experimenten.62 I den empiristiska kunskapsteorin är det alltså de erfarenheter 

som människan gör som är det framträdande. Det finns inte någon medfödd kunskap, utan 

kunskap tillägnar individen sig genom sina sinnen. Det är detta som också framstår som 

värdefull kunskap. Kontrasten till empirismens kunskapsteori kommer vi finna i 

rationalismen. 

                                                 
57 Strømnes, Kunskapssyn och pedagogik, s. 10. 
58 Arfwedson, ”Traditionernas framväxt” i Boken om pedagogerna, s. 28. 
59 Johansson, Bosse (1981) ”Kunskap, vad är det?” i Kunskap i skolan av Gunnar Ohrlander. Stockholm: P. A. 

Norstedt & Söners Förlag, s. 227. 
60 Ibid., s. 227. 
61 Werner, Arno (1981) Kunskapsteorins historia 2. Lund: Bokförlaget Argos, s. 212. 
62 Johansson, ”Kunskap, vad är det?” i Kunskap i skolan, s. 227. 
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Skolastiken avlöstes av cartesianismen som varade i cirka 250 år. Denna period hade tydliga 

rationalistiska drag, men samtidigt såg empiristerna till att komma med motstridiga tankar. 

Motpolen till empirismen är rationalismen som istället framhåller förnuftet, det vill säga 

förnuftsmässiga resonemang, som den enda metoden att nå kunskap och sanning.63 Vad är då 

kunskap för en rationalist? En rationalist skulle kunna säga att kunskap har två källor. Det ena 

är varseblivning och det andra är förståndsverksamhet, det vill säga det som vi upptäcker med 

våra sinnen måste vi sedan värdera förnuftsmässigt med vårt intellekt. Detta för att människan 

ska vara medveten om sina sinnens opålitlighet. Dessa två måste samverka för att människan 

ska kunna tillägna sig kunskap. Kunskapsutvecklingen ses som en process som kommer 

inifrån.64 Rationalisterna anser att kunskapen finns utanför människan och hon måste arbeta 

målinriktat för att finna den. De hävdar även att människan har medfödda egenskaper som 

förnuftet råder över.65 Den kunskap som individen konstruerar baseras på de begrepp och 

idéer som individen redan har i sitt medvetande.66 Detta är i motsats till vad empiristerna 

framhåller, det vill säga att det inte finns något i människans medvetande som inte först har 

funnits i sinnena. Det centrala i rationalistens värld är att människan har ett intellekt eller en 

själ som gör oss till den människa vi är och att hon konstruerar sin egen kunskap utifrån sitt 

förnuft och sina sinnen. Eleven sitter inte passivt och tar emot information, utan konstruerar 

själv sin förståelse av sin omvärld. Värdefull kunskap förefaller vara ett kritiskt tänkande och 

ett självmedvetande. Detta är en konstruktivistisk syn på kunskap som innebär att den inte 

existerar oberoende av den som lär sig något och kunskapen blir olika beroende på vad eleven 

vet och kan sedan tidigare.67 

 

Cartesianismen är uppkallad efter fransmannen René Descartes. Descartes benämns rationalist 

i litteraturen och till skillnad från skolastikerna ansåg han att all kunskap var av ett enda slag, 

just för att tillägnandet av kunskap var beroende av en enda förmåga nämligen människans 

förnuft, det vill säga hennes förnuftsmässiga resonemang. Människan skulle sträva efter att 

skilja det sanna från det falska och kunskap nåddes genom en intellektuell förståelse, att 

                                                 
63 Strømnes, Kunskapssyn och pedagogik, s. 61. 
64 Werner, Kunskapsteorins historia 1, s. 75. 
65 Werner, Kunskapsteorins historia 2, s. 171. 
66 Ibid., s.203. 
67 Dysthe, Olga (1996) Det flerstämmiga klassrummet. Lund: Studentlitteratur, s. 46. 
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logiskt bearbeta informationen, och inte genom att endast lita till sina sinnen. Han hävdade 

även att kunskap var begränsad och att det var människans uppgift att upptäcka den.68 Kärnan 

i cartesianismen var att konstruera en säker kunskap som skulle hålla i evigheter. Denna 

kunskapsteori var den förhärskande under 1600-, 1700- och 1800 talen.69 

 

Någon som förenade empirismen och rationalismen var Emanuel Kant som ansåg att all 

kunskap hade sin utgångspunkt i erfarenheten, men att kunskapen inte endast kommer ifrån 

den. Det krävs även ett intellekt för att kunna bearbeta sina erfarenheter.70 Detta exempel får 

visa på att det fanns och finns filosofiska tänkare som tar till sig olika kunskapsteorier och 

blandar dem så att det passar deras värderingar och åsikter. Nedan kommer jag nu beskriva 

den kritik som uppkom mot rationalismen genom kunskapsteorin pragmatismen. 

 

Pragmatismens period började 1870 och pågick fram till första världskriget 1914. Denna 

kunskapssyn finns fortfarande representerad, men det är under den här perioden som de flesta 

centrala tankar uppkommer som dagens pragmatiker bygger på.71 Pragmatismen uppkommer 

inte i Europa utan i USA och den uppkom som opposition mot rationalismen som jag beskrev 

ovan var den mest framträdande teorin under tre århundraden. Under den här perioden ansågs 

det att kunskap endast fick betydelse genom praktiska handlingar som leder till framgång, det 

som kan kontrolleras och visar sig vara nyttigt för individen.72. Pragmatismen kan liknas vid 

en genomförd utilitarism, det vill säga att handlingarna värderas efter dess nytta för samhället 

och individen.73 Detta berodde mycket på människans starka tilltro till de nya instrument som 

uppfanns nu och som kunde underlätta observationerna. Sann kunskap var den kunskap som 

man genom observationer hade kommit fram till, men man skulle först ta hjälp av logik och 

erfarenhet för att därefter komma fram till det rätta genom att studera verkligheten.74 

Pragmatismen ansåg att kunskapen var föränderlig, det vill säga inte något statiskt utan istället 

resultatet av en pågående process. Personer som binds till denna period är bland annat Charles 

                                                 
68 Strømnes, Kunskapssyn och pedagogik, s. 61. 
69 Ibid., s. 123. 
70 Ibid., s. 124. 
71 Ibid., s. 3. 
72 Johansson, Kunskap i skolan, s. 227ff. 
73 Jacobsson, Malte (1912) Pragmatiska uppfostringsprinciper. Lund: Gleerup, s. 1. 
74 Strømnes, Kunskapssyn och pedagogik, s. 123. 
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Sanders Peirce, William James och John Dewey.75 Det som var viktigt inom pragmatismen 

var att finna kriterier för att kunna svara på frågor som: Vad är sant och vad har värde? För att 

ta reda på detta så menar pragmatismen, då mycket förenklat, att för att få svar på dessa frågor 

ska man tillämpa dem i handling. För att förstå ett visst begrepp så är det bästa att se hur det 

tillämpas i praktiken.76 Det handlar om att se hur ett begrepp passar eller inte passar i olika 

användningssituationer.77 Det kan sägas att pragmatismen har en resultatinriktad inställning 

som betonar sambandet mellan vetande och handlande.78 I ett pedagogiskt perspektiv 

utmynnar pragmatismen i den så kallade aktivitetspedagogiken där eleven tillägnar sig 

kunskap om världen genom att vara aktiv och inte bara passivt ta emot kunskap.79 På frågan 

vad kunskap är skulle en pragmatiker säga att det är den kunskap som leder till framgång samt 

är nyttig och det är också denna kunskap som framställs som värdefull. Det som är tydligt här 

är hur viktigt det är att kunskapen ska vara till nytta för individen och att eleven ska vara aktiv 

i sitt kunskapsinhämtande.80 Den aktiva individen framhålls visserligen i litteraturen när det 

gäller de olika kunskapsteorierna, men när det gäller pragmatismen betonas detta som något 

mycket viktigt. 

 

Genom USA, Europa och även i Sverige drar under 1900-talet olika progressivistiska 

strömningar, som inte är kunskapsteorier utan pedagogiska riktningar. Gemensamt för dem är 

att de framhåller att kunskap tillägnas genom att eleven själv är aktiv och utför uppgifterna 

och sedan reflekterar han eller hon över de utförda uppgifterna. Progressivismen gick emot 

uppfattningen att eleven är ett tomt kärl som bara fylls på med det förflutnas värdefulla 

kunskap, det vill säga att det var en reaktion mot traditionell och auktoritär undervisning.81 

Skolan skulle istället rikta sig mot framtiden och forma samhällsmedborgare där alla 

kunskaper som var sanna blev värdefulla. Eleverna skulle fostras till aktiva självständiga 

individer som skulle förbättra samhället. Nu skulle skolan sätta individen i centrum och ta 

hänsyn till dess emotionella, fysiska och intellektuella utveckling.82 Progressivismens tankar 

                                                 
75 Andersson, Kunskapssyn och lärande, s. 44f. 
76 Lundgren, ”Dewey och progressivismen” i Boken om pedagogerna, s. 125. 
77 Molander, Bengt (1996) Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos, s. 208. 
78 Andersson, Kunskapssyn och lärande, s. 45. 
79 Werner, Kunskapsteorins historia 2, s. 277. 
80 Strømnes, Kunskapssyn och pedagogik, s. 3. 
81 Arfwedson, ”Traditionernas framväxt” i Boken om pedagogerna, s. 41. 
82 Hartman, Lärares kunskap, s. 43. 
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är tydligt sammankopplad med den pragmatiska kunskapsteorin som jag beskrivit ovan och 

denna intellektuella rörelse hade helt klart blivit inspirerade av Dewey. I Sverige hämtades 

efter år 1945 synen på kunskap och andra pedagogiska frågor och svar nästan enbart från 

USA och då oftast från pragmatismen.83 Idag kan den pragmatiska kunskapssynen spåras till 

forskare som Thomas Englund, Roger Säljö, Inger Carlgren och Ference Marton. 

 

                                                 
83 Arfwedson, ”Traditionernas framväxt” i Boken om pedagogerna, s. 30. 
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Resultat och analys 
 

I resultatet beskriver och analyserar jag Deweys syn på kunskap utifrån några av hans texter. 

Därefter kommer jag att analysera tidskriftsartiklar och analysera vilken eller vilka 

kunskapssyner som kommer till uttryck i dem. Efter detta undersöker jag om och i så fall hur 

Deweys kunskapssyn kommer till uttryck i de valda artiklarna. Slutligen diskuterar jag 

resultatet med utgångspunkt från teorier om kunskap. I min analys av Deweys texter och 

tidskriftsartiklarna utgår jag ifrån mina tre frågeställningar: 

 

• Vad framställs som kunskap? 

• Vad ses som värdefull kunskap? 

• Hur antas man tillägnas sig kunskap? 

 

Deweys kunskapssyn 
 

Här följer nu min analys av skrifterna Demokrati och utbildning, The School and Society, The 

Child and the Curriculum och Mitt pedagogiska credo, där jag har tagit fasta på vissa centrala 

drag och fenomen för att ge en inblick i vad Dewey framhöll angående kunskap i utbildning i 

sina skrifter. 

 

I den studie jag gjort av Deweys verk, Demokrati och utbildning, The School and Society, The 

Child and the Curriculum och Mitt pedagogiska credo, har jag funnit vissa återkommande 

åsikter som hör samman med hans syn på kunskap i skola och utbildning. I litteratur jag 

studerat som beskriver Deweys kunskapssyn är vissa centrala drag och fenomen 

återkommande. Dessa har jag även funnit i Deweys texter. Ett centralt drag jag ser är nyttan, 

ett annat fenomen är Deweys ’Learning by doing’, ett tredje centralt drag är erfarenheter och 

ett fjärde är social medvetenhet. Det är utifrån dessa jag nu kommer att redogöra för min 

analys. Jag har försökt att särskilja de olika dragen, men ibland kommer de att gå in i 

varandra. Detta tolkar jag som något typiskt hos Dewey, det vill säga att hans syn på vad som 

är kunskap är vid och utan klara gränser. 

 

Först tänkte jag kort redogöra för hur Dewey beskriver kunskapens utveckling hos en individ. 

Han ser det utifrån tre stadier. I det första stadiet är kunskap bara förmågan att göra något 
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förståndigt. Kunskapen visas genom att man är van vid eller bekant med olika saker. Den 

djupast inpräglade menar Dewey är den kunskap som handlar om hur man gör. Detta 

kunskapsmaterial överlagras och djupnar sedan i andra stadiet genom att information 

förmedlas till individen. I tredje stadiet vidgas och bearbetas kunskapen till ett ändamålsenligt 

och logiskt material.84 Denna beskrivning visar både att Dewey anser att kunskapen ska vara 

till nytta och att individen måste vara aktiv i sitt tillägnade av kunskap. 

 

Nyttan 
 
Ett återkommande drag i litteraturen är nyttan. Det jag utläser är att Dewey ser till två olika 

sorters nytta. Det är dels den individuella nyttan och dels den samhälleliga nyttan. Den 

individuella nyttan är den kunskap som eleven har nytta av i livet och som blir meningsfull 

för eleven. När det istället gäller den samhälleliga nyttan så är det den kunskap som eleven 

har och som samhället kan ha nytta av. Detta visar samtidigt Deweys syn på vad som är 

värdefull kunskap. Det är just den kunskap som kommer till nytta som är av värde. Dewey 

skriver: 

 

Sammanfattningsvis tror jag att den individ som skall uppfostras är en social 
individ och ett samhälle är en organisk enhet av individer. Om vi bortser från den 
sociala faktorn hos barnet, blir det bara en abstraktion kvar. Bortser vi från den 
individuella faktorn i samhället, återstår bara en trög och livlös massa. Därför 
måste utbildning börja med en psykologisk insikt om barnets kapacitet, intresse 
och vanor. Den måste styras på varje punkt av hänsyn till dessa överväganden. 
Dessa talanger, intressen och vanor måste hela tiden tolkas, vi måste veta vad de 
betyder. De måste översättas till sina sociala motsvarigheter – till vad de förmår 
när det gäller samhällelig nytta.85 

 

I detta citat visar Dewey hur viktigt han anser det är att ta tillvara på elevernas intressen och 

kapacitet för att kunna omvandla dessa till kunskaper som är nyttiga för samhället, det vill 

säga att samhället erhåller en kvalificerad arbetskraft samt moraliska och demokratiska 

människor till det framtida samhället. Detta visar även hans syn på den individuella nyttan, 

där kunskapsstoffet måste vara relativt och anknyta till elevernas intresse och därmed 

kunskapens nytta. Detta visar han ännu tydligare i följande citat: 

 

                                                 
84 Dewey, Demokrati och utbildning, s. 231. 
85 Dewey, ”Mitt pedagogiska credo” i Individ, skola och samhälle, s. 41. 
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Jag tror att undervisningsarbetet skulle underlättas väsentligt, om nio tiondelar av 
den energi som nu inriktas på att förmå barnen att lära sig vissa saker, i stället 
skulle användas för att se till att de bildade sig riktiga begrepp.86 

 

Jag tolkar detta citat som att det är de intellektuella redskapen som är betydelsefullt att ta fasta 

på och som kan vara till nytta för eleven för att tillägna sig kunskap. Det viktiga blir alltså att 

lära sig kunskapen att skaffa nya kunskaper. Dewey skriver att det är mer angeläget att 

eleverna lär sig en metod istället för att kopiera färdiga resultat som andra har uppnått.87 Detta 

tyder på att läraren inte bör lägga så stor vikt vid faktakunskaper utan lära eleverna hur de ska 

kunna ta reda på information. Faktakunskaperna ses istället som ett stöd för 

problemlösningsarbetet. 

 

’Learning by doing’ 
 
Ett fenomen som inte går att undgå att nämna när det handlar om Deweys kunskapssyn är 

hans, ’Learnig by doing’88. Detta begrepp finns i hans texter, men det är vanligare att han 

beskriver vad det innebär. Han betonar då vikten av människans aktivitet och att det är i själva 

handlingen, i relation till miljön, som individen tillägnar sig kunskap. Det är denna 

pedagogiska verksamhet som Dewey lyfter fram när han beskriver sin syn på 

kunskapsutveckling. Dewey skriver: 

 

Insikten om det naturliga utvecklingsförloppet uppstår däremot alltid ur 
situationer som inbegriper »learning by doing», att man lär sig genom att göra 
något. Färdigheter och sysselsättning måste utgöra basen i lärandet. Eleven lär sig 
vad han måste göra för att uppnå vissa mål.89 

 

I detta citat gör Dewey mycket klart hur han anser att en individ bäst når fram till den 

värdefulla kunskapen, det vill säga genom handling. I samma text skriver han också att det 

inte finns ett förråd av kunskap som isolerats från görandet.90 Med detta lyfter han fram att det 

måste finnas både ett intellektuellt innehåll och ett aktivt beteende i kunskapstillägnandet. 

Dewey hävdar att om eleven bara inhämtar fakta och sanningar som endast är en individuell 

                                                 
86 Dewey, ”Mitt pedagogiska credo” i Individ, skola och samhälle, s. 46. 
87 Dewey, Demokrati och utbildning, s. 269. 
88 Se även en utförlig definition på s. 6. 
89 Ibid., s. 231. 
90 Dewey, Demokrati och utbildning, s. 232. 
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angelägenhet så kommer detta leda till att eleven blir självisk.91 Därmed framhäver han det 

sociala i kunskapsinhämtandet och att det är viktigt att eleverna hjälper varandra med 

arbetsuppgifter och lösa problem, annars så går mycket av tillägnandet av social kompetens 

förlorat. Detta framstår som något mycket naturligt för Dewey. Han skriver: 

 

Where active work is going on, all this is changed. Helping others, instead of 
being a form of charity which impoverishes the recipient, is simply an aid in 
setting free the powers and furthering the impulse of the one helped. A spirit of 
free communication, of interchange of ideas, suggestions, results, both successes 
and failures of previous experiences, becomes the dominating note of the 
recitation.92 

 

I detta citat visar Dewey hur viktigt det är att hjälpa varandra, för att detta stärker både 

hjälparen och den som blir hjälpt. Detta främjar elevens initiativförmåga, utbyte av idéer och 

eleverna får aktivt experimentera sig fram till en lösning, även om det leder till framgång eller 

till ett misslyckande. Dewey menar alltså att det är det aktiva arbetet som leder till kunskap 

och det är en sådan pedagogisk verksamhet som läraren ska erbjuda eleverna för att de ska 

kunna utvecklas. 

 

Erfarenhet 
 
Ovanstående fenomen anknyter till ett annat centralt drag i litteraturen och det är erfarenhet, 

det vill säga en form av bakgrundskunskap som uppkommit genom aktivitet och handling. 

Dewey ser erfarenheten och reflektionen av den, som det som kunskapen grundar sig på. Det 

framstår som viktigt att eleverna tar hjälp av sina tidigare erfarenheter, samtidigt som det 

verkar vara viktigt att även läraren utgår från elevernas tidigare erfarenheter. Dewey menar att 

det inte har någon betydelse vilken mängd information som avlyssnas eller läses, förutsatt att 

eleven har behov av det och kan tillämpa det på sin egen situation. Kunskapsförvärvandet i 

sin tur beror just på individens respons på det som kommuniceras.93 Dewey skriver följade 

om erfarenhetens betydelse: 

 

Ett gram erfarenhet är bättre än ett ton teori, helt enkelt för att det bara är i 
erfarenheten som teorin har en bestämd och kontrollerbar betydelse. En 

                                                 
91 Dewey, ”The School and Society” i The School and Society and The Child and the Curriculum, s. 15. 
92 Ibid., s. 16. 
93 Dewey, Demokrati och utbildning, s. 234. 
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erfarenhet, även en mycket blygsam erfarenhet kan generera och bära hur mycket 
teori (eller intellektuellt innehåll) som helst, men en teori utan erfarenhet kan inte 
begripas fullt ut ens som teori.94 

 

Dewey visar här erfarenhetens stora betydelse i tillägnandet av kunskap. Han ger en bild av 

teori kontra erfarenhet. Det som framgår av citatet är att teorier inte har någon betydelse om 

det inte finns någon erfarenhet att bygga den kring. Dewey hävdar att det bara blir begrepp 

som individen använder för att svara på frågor.95 I verket The Child and the Curriculum tar 

Dewey upp hur han anser att uppfostran och utbildning ska gå till. Även här visar han på 

erfarenhetens betydelse. Han visar hur ämneskunskaperna tas ut ur sitt naturliga sammanhang 

i skolan och hur han anser att de inte kopplas till elevernas erfarenheter: 

 

Again, in school each of these subjects is classified. Facts are torn away from their 
original place in experience and rearranged with reference to some general 
principle. Classification is not a matter of child experience; things do not come to 
the individual pigeonholed. The vital ties of affection, the connecting bonds of 
activity, hold togheter the variety of his personal experiences.96 

 

Det Dewey framhåller i citatet ovan är att skolans sätt att dela in ämnena inte passar in i 

elevernas tidigare erfarenheter. Han menar att individen eller eleven inte upplever tingen i 

separata fack. Dewey tycks förespråka mera integration mellan ämnena och att de måste utgå 

från elevernas tidigare erfarenheter och vara mer verklighetsanknutna. Jag tolkar det som att 

han ser individen som viktigare än skolämnena. Han riktar en kritik mot skolämnen som han 

anser inte är sann och oföränderlig kunskap, utan lärarna måste ge ämnena en mening för 

eleverna. Mycket av faktakunskaper förändras, det finns risk att de blir inaktuella med åren. 

Det som han framhåller i nästa citat precis som ovan är att det är genom att eleverna lär av 

varandra som de också tillägnar sig kunskap, det vill säga att de tar del av varandras 

erfarenheter. Dewey skriver: 

 

Individuell erfarenhet ger då personen förmågan att ta upp och införliva resultaten 
av erfarenheterna i den grupp han tillhör - inklusive resultaten av en längre tids 
misslyckanden och försök. Och här finns det inte någon fast mättnadspunkt som 
sätter uppfinningsförmågan ur funktion. Ju mer som tas in, desto större blir 

                                                 
94 Dewey, Demokrati och utbildning, s. 188. 
95 Ibid., s. 188. 
96 Dewey, ”The Child and the Curriculum” i The School and Society and The Child and the Curriculum, s. 184. 
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kapaciteten för ytterligare assimilering. Ny mottaglighet följer med ökad 
nyfikenhet, och de nya kunskaperna väcker än mer nyfikenhet.97 

 

Här framhåller Dewey hur viktigt det är med elevers nyfikenhet och att som lärare är det 

viktigt bevara denna nyfikenhet så att eleverna fortsätter söka kunskap. Igen tar han upp 

vikten av bakgrundskunskap för att kunna ta till sig ny kunskap. Dewey framhåller att 

kunskap har individen tillägnat sig om han eller hon har lyckats ta till sig en viss information 

för att sedan kunna använda sig av den. Men för att det ska ske måste den pedagogiska 

verksamheten vara utformad så att detta blir möjligt. 

 

Social medvetenhet 
 
Ett annat centralt drag som betonas i Deweys texter är social medvetenhet. Dewey framhåller 

att skolans mål är att skapa demokratiska medborgare. De ska utveckla en insikt, vilja och 

förmåga att förändra det samhälle de lever i. Det som framkommer är att kunskap i skola och 

utbildning även har en social betydelse och vill skapa en social medvetenhet. Det är alltså inte 

bara den psykologiska processen där man ska ta tillvara på elevens intressen och kapacitet 

utan det krävs även en social utveckling och färdighet. Här tar Dewey upp nyttan igen, där 

elevens kunskap även ska vara till nytta för andra individer.98 Deweys sätt att framställa detta 

tycks vara att den sociala kunskapen är en värdefull kunskap att tillägna sig och att det är en 

socialiseringsprocess in i ett samhälle som vi tillsammans ska leva i. Dewey skriver: 

 

Jag tror att verklig utbildning endast kan uppnås genom att barnets begåvning 
stimuleras av de krav som ställs i den sociala situation där det befinner sig. 
Genom dessa krav stimuleras barnet att handla som en medlem av en gemenskap, 
att träda ut ur sin ursprungliga begränsning när det gäller handlingar och känslor 
och att uppleva sig själv med utgångspunkt från det som gagnar den grupp som 
barnet tillhör. Av de reaktioner man får som svar på sina handlingar lär man sig 
vad handlingarna innebär socialt sett.99 

 

Det som lyfts fram i detta citat är att elevens intellektuella kunskap stimuleras av den sociala 

gemenskapen som finns i skolan. Det uppstår här ett krav att kunna uppföra sig på ett visst 

sätt i en social situation och eleven får en bekräftelse på sitt beteende av de andra. Det som 

                                                 
97 Dewey, Demokrati och utbildning, s. 256. 
98 Ibid., s. 128. 
99 Dewey, ”Mitt pedagogiska credo” i Individ, skola och samhälle, s. 39. 
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också framgår är att eleverna ska lära sig att samarbeta för att nå ett gemensamt mål som 

gagnar hela gruppen. Skolan ska enligt Dewey fostra eleverna till socialt och moraliskt 

medvetna individer. Detta beskriver han så här: 

 

Jag tror att moralisk fostran centrerar kring denna uppfattning om skolan som en 
sorts samhällsliv. Den bästa och mest djupgående moraliska fostran är just den 
man får genom att tvingas till att gå in i ändamålsenliga relationer med andra, där 
arbete förenas med tänkande.100 

 

Även i detta citat visar Dewey på hur elever tvingas att tänka på hur de agerar i ett socialt 

sammanhang. Eleverna ska tränas i att kunna samarbeta och skolan framhålls som en sorts 

samhällsliv. Dewey tycks förespråka att skola och samhälle inte ska vara två skilda enheter 

och kunskaperna som eleven ska tillägna sig kräver verklighetsanknytning. De 

gruppaktiviteter som sker i utbildningen ska kunna avspegla sådant som sker ute i samhället. 

Dewey beskriver sin syn på skola och samhälle så här: 

 

To do this means to make each one of our school an embryonic community life, 
active with types of occupations that reflect the life of the larger society and 
permeated throughout with the spirit of art, history, and science. When the school 
introduces and trains each child of society into membership within such a little 
community, saturating him with the spirit of service, and providing him with the 
instruments of effective self-direction, we shall have the deepest and best guaranty 
of a larger society which is worthy, lovely, and harmonious.101 

 

Det som lyfts fram av Dewey i detta citat är en ännu tydligare syn där skolan ska utbilda 

eleverna till att kunna medverka i ett miniatyrsamhälle. Skolan bör förmedla en samhällsanda 

och förse barnen med redskap som de kan få nytta av i ett framtida samhälle. Skolan ska 

också fostra eleverna så att de har full tillgång till hela sin kapacitet. Dewey framhåller att 

ögon, öron och händer ska vara redskap färdiga att användas så bra och så effektivt som 

möjligt.102 

 

                                                 
100 Dewey, ”Mitt pedagogiska credo” i Individ, skola och samhälle, s. 42. 
101 Dewey, ”The School and Society” i The School and Society and The Child and the Curriculum, s. 29. 
102 Dewey, ”Mitt pedagogiska credo” i Individ, skola och samhälle, s.40. 
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Sammanfattning av Deweys kunskapssyn 
 
För att sammanfatta Deweys kunskapssyn tänkte jag här besvara mina tre frågor mycket 

kortfattat utifrån vad jag tidigare har skrivit och visa på vad jag drar för slutsats av min 

analys. Dewey var mycket intresserad av frågan om vad kunskap är. Han framställer kunskap 

som något som inte är för alltid givet utan något högst relativt. Detta för att han hävdar att 

värdet på kunskapen bestäms av nyttan. Kunskapen måste komma till användning för att bli 

meningsfull för den som lär. Vad som är värdefull kunskap är intimt förknippat med vad 

Dewey anser vara kunskap. Detta för att kunskap inte har något värde förrän kunskapen 

kommer till användning eller till nytta. Dewey framhäver även den sociala medvetenheten 

som bland annat innebär de demokratiska och moraliska värderingarna en elev bör ha. Han 

menar att värdefull kunskap är den kunskap som individen tar till sig och som används för att 

samhället ska kunna vidareutvecklas. Det är därför han anser att det är viktigt att kunskapen 

har verklighetsanknytning. Individen ska socialiseras in i samhället och detta leder in på 

frågan hur Dewey anser att en individ tillägnar sig kunskap. Detta kräver att individen ska 

vara aktiv i sitt tillägnande av kunskap och att den pedagogiska verksamheten erbjuder den 

möjligheten. Eleven utgår från det han eller hon redan vet eller känner till, det vill säga 

elevens erfarenheter, för att sedan försöka lösa de problem som uppstår och där av hans 

begrepp, ’Learning by doing’. Det är genom detta sätt som eleven kan komma fram till vad 

som är sant och har värde. Dewey framhåller alltså att den sociala medvetenhet, som skolan 

bör förmedla, och elevens egna färdigheter måste förenas i tillägnandet av kunskap, som i sin 

tur blir till nytta för samhället. 

 

I avsnittet där jag redogör för tidigare forskning kring Dewey och hans kunskapssyn visar jag 

hur Englund anser att Dewey har blivit missförstådd att vara individkonstruktivistisk. Han 

beskrivs som mycket individinriktad, där han helt utgår från individens behov och att eleverna 

endast ska lära genom arbete. Detta anser även jag är en förhastad tolkning av Dewey och 

efter min analys av de här texterna ser jag istället tydliga drag av en socialkonstruktivistisk 

Dewey. Detta innebär att kunskap är något som accepteras och skapas av en social grupp 

snarare än av en enskild individ och vad som räknas som kunskap varierar från grupp till 

grupp. I min analys kan bland annat ses hur han framhåller vikten av den pedagogiska 

verksamheten som ska inbjuda till aktivitet och kunskapsutveckling tillsammans med andra 

och att kunskapen ska komma till nytta både för individen och för samhället. 
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Kunskapssynen i tidskriften Skola och Samhälle 

 
För att få en bild av diskussionen kring synen på kunskap i skola och utbildning i Sverige 

under efterkrigstiden, har jag valt att studera tidskriften Skola och Samhälle. Jag har studerat 

tidskriftens artiklar mellan åren 1946 och 1962 och gjort ett visst urval, för att sedan få 

struktur på urvalet artiklar delar jag in dem i 1940-, 50- och 60-tal. De tidskriftsartiklar jag 

valt ut kommer att behandlas och analyseras med utgångspunkt från mina tre frågeställningar, 

och jag diskuterar även om, och i så fall hur, Deweys tankar framkommer i de valda 

artiklarna. 

 

Artiklar från 1940-talet 
 
På 1940-talet gjordes flera utredningar inom utbildningsområdet. Det som utreddes var bland 

annat samhällets förutsättningar för en gemensam grundskola.103 År 1945 slutade andra 

världskriget och detta medförde att det i bland annat Sverige krävdes nytänkande och 

nysatsning på skolans område.104 Det formulerades utbildningspolitiska mål för att se till att 

skolan utbildade eleverna i både demokrati och jämlikhet. I detta arbete hade 1946 års 

Skolkommission stor medverkan i, som tog fram ett huvudmål som var att skapa en 

demokratisk skola.105 I artikeln ”Uppfostran till demokrati”106 skriven av folkskolläraren 

Evald Fransson år 1946, kan dessa tankar ses slå igenom. Författaren argumenterar här för hur 

viktigt det är att uppfostra eleverna till demokrati. Han hävdar att samhället ska skapa en 

demokratisk medborgare av eleven som har en åskådning som innebär att eleven både har 

förnufts- samt känslomässiga uppfattningar. Det som Fransson ifrågasatte här var hur läraren 

skulle nå detta mål, på vilka vägar och genom vilka metoder, för detta var något som han 

ansåg saknades i den officiella debatten. Kunskapssynen här handlar om själva fostran av 

eleven, det vill säga att kunskap innebär även att kunna vara en demokratisk medborgare. Att 

eleven genom intellektuellt arbete får ett demokratiskt medvetande. I citatet nedan visar han 

på att det inte finns någon medfödd kunskap om hur en demokratisk individ ska agera: 

                                                 
103 Hartman, Lärares kunskap, s. 35. 
104 Arfwedson, ”Traditionernas framväxt” i Boken om pedagogerna, s. 43. 
105 Hartman, Lärares kunskap,  s. 36. 
106 Fransson, Evald (1946) ”Uppfostran till demokrati” i Skola och Samhälle, nr.6, s. 73-80. 
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Rätt enstämmigt synes här den tanken avvisas, att vi skulle äga en medfödd 
frihetsinstinkt, som automatiskt leder över till en demokratisk människotyp. 
Denna är istället till väsentlig del en miljöprodukt. Problemet att skapa ”den 
demokratiska människan” blir där med i huvudsak förenklat till att omge 
individerna med demokratiskt formade miljöer i hem och skola, på 
arbetsplatserna, i föreningslivet, de politiska och beslutande organen etc.107 

 

I citatet ovan betonas hur viktig miljön är för hur individen kommer att agera och att det är 

viktigt att den demokratiska tanken genomsyrar den miljö som individen vistas i. Detta visar 

även att miljön har stor betydelse i tillägnandet av kunskap. Fortsättningsvis i samma artikel 

framställs kunskap som något eleverna aktivt ska till sig när informationen erbjuds för dem 

och att värdefull kunskap tillägnar man sig genom att vara aktiv. Fransson skriver att det finns 

ett krav ifrån den rådande reformpedagogiken att kunskapen ska ha en starkare anknytning till 

vardagliga händelser utanför skolan och detta är något han anser vara riktigt. Han är även 

emot den synen att kunskap är något färdigt som bara ska tas in. Vad Fransson menar är att 

det är det intellektuella arbetet som är den värdefulla kunskapen, det vill säga själva processen 

till kunskap och inte faktakunskaperna. Vad artikelförfattaren menar med detta kan ses i de 

här två citaten: 

 
Det var bäst att vara enig med läroböckerna för att få goda betyg. Emedan vi läser 
med examen för ögonen, vänjes vi till att ta emot färdiglagade sanningar och sluka 
dem råa utan att ha tid till att tänka över om allt verkligen är sådant, som vi läser 
om det.108 

 

Den gamla vidskepliga övertron på nyttan av att ha en massa kunskaper på lager 
måste ge vika för, om man nu ska använda ett slagord, en pedagogisk 
funktionalism, där de unga framförallt lära sig intellektuellt arbete och få intresse 
för intellektuellt arbete.109 

 

Detta tyder istället på att eleven själv ska konstruera sin kunskap och använda sitt förnuft. Det 

handlar om att eleven inte ska plugga in en viss mängd färdig kunskap, så kallad 

korvstoppning, utan själv söka sin kunskap och sedan själv använda sitt intellekt för att ta till 

sig den och göra den till sin. Han skriver även att man i årtionden har avvisat detta synsätt, 

men att vi snart måste ta till oss detta sätt att tänka. Detta handlar också om det kritiska 

                                                 
107 Fransson, ”Uppfostran till demokrati”, s. 73-74. 
108 Ibid., s. 75. 
109 Ibid., s. 77-78. 
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förhållningssätt som Fransson vill att eleverna ska ha när de studerar bland annat 

läroböckerna. Han riktar även kritik mot skolan för att den gynnar en viss sorts elever. Han 

skriver om de elever som har en viss begåvnings- och själstyp, det vill säga de som har lätt att 

ta till sig kunskap och åstadkomma något produktivt. Samtidigt så tar läraren då inte tillvara 

på andra elevers lika värdefulla egenskaper. 

 

Under slutet av 1940-talet förekommer termerna aktivitetspedagogik och ett 

aktivitetspedagogiskt arbetsätt i tidskriftsartiklarna. Aktivitetspedagogiken framhåller att ett 

aktivt tillägnade av kunskap är bättre än ett passivt mottagande av färdig kunskap. I artikeln 

”Aktivitetspedagogiskt arbetssätt”110 från år 1947 beskriver lärare L. G. Sjöholm detta 

arbetssätt. I artikeln framhålls att värdefull kunskap är själva processen där eleven själv 

tillägnar sig kunskap genom ett aktivt sökande av information. Något som nämns här är 

begreppet hjälp till självhjälp. Detta innebär att eleven får hjälp av läraren och sina kamrater 

för att på så sätt kunna utveckla sig själv och sin kunskap. Här kan även utläsas att den sociala 

delen i kunskapsinhämtandet är viktigt, det han här kallar gemenskapens princip. Tyngden 

lägges vid att lära tillsammans för att på så sätt vinner läraren även etiska och social värden 

som ska läras ut, eftersom eleverna uppmanas till att samarbeta. Om detta skriver Sjöholm så 

här: 

 

Utgångspunkten är frihet, vilket inte betyder, att eleverna får göra allt vad de vill. 
Vår fostran går ut på att eleverna, från de erfarenheter de gör under arbete 
tillsammans med kamraterna, skall förstå, att vi människor behöver varandras 
hjälp och bistånd, att samverkan ger fördelar och att vi måste respektera andras 
rätt för att kunna gestalta vårt liv på bästa sätt.111 

 

Samtidigt framhåller Sjöholm i artikeln att aktivitetspedagogiken också lägger vikt vid 

individualiseringens princip. Här lyfts till exempel elevens egenart fram och därmed anses 

alltså att eleverna har olika förmåga att tillägna sig kunskapen. I artikeln nämns tre typer av 

elever: skapartypen, arbetstypen och den oordnade typen. Kunskap framställs i denna artikel 

som en fortgående process där eleven ska sträva efter att finna en förståelse istället för ett 

resultat, det vill säga att processen är viktigare än de faktakunskaper som ska läras in. 

 

                                                 
110 Sjöholm, L. G. (1947) ”Aktivitetspedagogiskt arbetssätt” i Skola och Samhälle, nr. 16, s. 243-250. 
111 Ibid., s. 247. 
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I en artikel från 1948 ”Kunskap genom jämförelse”112 beskriver tillsynsläraren Torsten 

Dahlgren en teori kring kunskap och hur den uppkommer. Dahlgren beskriver kunskap som 

något relativt eftersom det bara är genom jämförelse som den får någon betydelse. Det han 

framhåller är att kunskap uppkommer genom en jämförande process och därför är det otroligt 

viktigt att all metodik utgår från detta. Detta beskrivs i citatet nedan: 

 
Varje enkelt begrepp får sitt bestämda innehåll genom sitt likhets- och 
skillnadsförhållande till andra begrepp. Man blir medveten om varje enskilt objekt 
genom dess förhållande till andra objekt. Jämförelse har visat sig vara 
grundformen för kunskapsverksamheten på alla dess utvecklingsstadier: i 
förnimmelsernas växelverkan, i föreställningarnas associationer såväl som i det 
logiska tänkandet och den reala forskningen.113 

 

För att visa ett enkelt exempel på detta tar Dahlgren upp den grundläggande färdigheten 

räkning. När eleverna ska lära sig räkna kan läraren visa upp ett föremål och säga att detta är 

ett, för att sedan visa upp två föremål och säga att detta är två. Genom denna jämförelse när 

det gäller antalet, så kan eleven sedan konstatera att det finns en olikhet mellan dem och 

eleven har tillägnat sig kunskap. I artikeln hävdar Dahlgren att det krävs förkunskaper för att 

komma till kunskap om vissa begrepp. Förkunskaperna handlar alltså om att individen 

tidigare gjort vissa jämförelser och eleven tar hjälp av sin förkunskap och sitt förnuft för att 

konstruera sin egen kunskap. Samtidigt tar även artikelförfattaren upp att det är genom sina 

erfarenheter som eleven tillägnar sig kunskap. Slutligen framhåller Dahlgren att när det 

handlar om rent abstrakta begrepp som eleven inte stött på tidigare, då kan de ju inte använda 

möjligheten att jämföra med tidigare erfarenheter. Det är nu det är viktigt att läraren använder 

en bra metodik, det vill säga att försöka använda jämförelsen som hjälp så att eleven kommer 

till klarhet över dessa abstrakta begrepp istället för att behandla dem var för sig. 

 

I den ovannämnda artikeln ”Uppfostran till demokrati”, som 1946 skrevs av folkskollärare 

Evald Fransson, diskuteras ämnet begåvning. Detta tas även upp året efter i artikeln 

”Allmänbegåvning och specialbegåvning”114 som är skriven av professor Torsten Husén. I 

artikeln beskriver han begåvningsforskningen som han anser intar en central plats i 

forskningen och att det är begåvningens struktur som det forskas och experimenteras kring. 

                                                 
112 Dahlgren, Torsten (1948) ”Kunskap genom jämförelse” i Skola och Samhälle, nr. 15. s. 225-228. 
113 Ibid., s. 225. 
114 Husén, Torsten (1947) ”Allmänbegåvning och specialbegåvning” i Skola och Samhälle, nr. 6, s. 76-92. 
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Det som skribenten kommer fram till i artikeln är att det finns en särskild allmänbegåvning 

som är utmärkande för de kognitiva processerna hos individen. Allmänbegåvningen är 

förutsättningen för att sedan specialbegåvningarna ska kunna utveckla sig till fullo och 

specialbegåvningarna är i sin tur beroende av varandra. Specialbegåvningarna kan handla om 

till exempel estetisk, teknisk, artistisk och verbal begåvning. Husén visar även på olika sätt att 

beskriva begåvning. Den första innebär att det väsentliga är individens omdöme och den 

kritiska förmågan. Den andra innebär att förmågan av abstrakt tänkande är det väsentliga. Det 

tredje sättet att beskriva begåvning var förmågan att lära och kunna tillämpa det inlärda. För 

att till sist beskriva det som förmågan att medvetet kunna använda intellektet för att 

ändamålsenligt anpassa sig för nya uppgifter. Artikelförfattaren beskriver sin åsikt så här: 

 

Självfallet är det en viktig sida hos intelligensen att kunna tänka och handla 
ändamålsenligt och att vara effektiv i den sociala miljö, där man verkar.115 

 

Ur tankegångarna i denna artikel kan jag skönja en viss kunskapssyn. Kunskap framställs här 

som de tankeprocesser där individen lär sig att kunna tillämpa det inlärda ändamålsenligt. Det 

som är viktigt är att det finns ett intellekt som i sin tur påverkar hur individen tillägnar sig 

kunskap. Värdefull kunskap är den kunskap som är ändamålsenlig, som har ett syfte. 

 

Hur kan man då sammanfatta hur kunskap framställs av skribenterna i 1940-talets artiklar? 

Kunskap framställs som att det är en process som eleven utför i sitt medvetande och att 

fostran ingår i detta kunskapsbegrepp. Detta är inte någon medfödd kunskap som individen 

har. Att kunskap ses som relativ är också ett framträdande drag. Det dominerande verkar till 

synes handla om att lätt kunna tillägna sig kunskapen. Här framträder tydliga 

socialkonstruktivistiska drag. Skribenterna trycker på hur viktigt det är att omge eleven med 

en väl utformad pedagogisk verksamhet där till exempel den demokratiska tanken genomsyrar 

verksamheten. Vad anser de att värdefull kunskap är? Även här kan jag se att 

artikelförfattarna visar på att den värdefulla kunskapen är att kunna lära sig denna 

tankeprocess för att kunna tillägna sig kunskap. Det som också är värdefullt är den kunskap 

som är ändamålsenlig. Hur antas man tillägna sig kunskap enligt artikelförfattarna? Här 

betonas aktiviteten hos eleven, det vill säga att kunskapen måste eleven tillägna sig genom att 

själv vara aktiv så att den värdefulla processen uppstår. Det viktiga är att undervisningen är 

                                                 
115 Husén, ”Allmänbegåvning och specialbegåvning”, s. 80. 
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verklighetsanknuten för att eleven ska kunna lättare tillägna sig kunskap och ta hjälp av sina 

tidigare erfarenheter. I flera artiklar framgår även vikten av att eleverna lär tillsammans. 

Kunskap uppstår i interaktion mellan eleverna, något som också kommer att visa sig i 1950-

talets artiklar, men här kommer vi även se drag av det individkonstruktivistiska synsättet. 

 

Artiklar från 1950-talet 
 
1950-talet var en försöksperiod där skolan prövade arbetsformer för den kommande 

grundskolan. De erfarenheter som gjordes jämfördes sedan med de gamla traditionella 

skolformernas resultat.116 År 1955 kommer även en provisorisk undervisningsplan i väntan på 

grundskolans införande. I lektor Eve Malmquists artikel ”Vilka krav kan vi ställa på ett sunt 

läsprogram i våra dagars svenska skolor?”117 framkommer hennes syn på hur man tillägnar 

sig kunskap. Här handlar det om att varje elev tillägnar sig kunskap efter sina egna 

förutsättningar, det vill säga efter sin egen medfödda kapacitet och personlighetsstruktur. Hon 

menar att det därför är viktigt att läraren utgår från elevens individuella behov och dess 

mognad samt förmåga. Här beskriver skribenten att eleven tar hjälp av sina förkunskaper för 

att sedan konstruera sin kunskap själv. I artikeln förkommer även begreppet begåvning. 

Citatet nedan får visa på hur Malmquist diskuterar kring tillägnandet av kunskap: 

 
För att bli verkligt effektivt som inlärningsmedel måste läsning baseras på tidigare 
erfarenheter. Om en elev skall kunna få verklig nytta av sin läsning krävs det ett 
betydligt stabilare underlag i fråga om erfarenheter än då han begagnar sig av 
andra inlärningsmedel, eftersom det att handskas med tryckta symboler är ytterligt 
abstrakt.118 

 

I detta citat lägger artikelförfattaren stor vikt vid de erfarenheter som eleven gör och har gjort. 

Samtidigt hävdar Malmquist i artikeln att det finns en viss medfödd begåvning hos eleven. 

Hon framhåller att kunskap ska tillägnas genom direkt observation i verkliga livssituationer i 

och utanför klassrummet. Eleverna ska även berika sin erfarenhetsgrund genom diskussion 

och konversation med andra. I artikeln kritiserar hon även synen på kunskap som man enligt 

henne hade förr, det vill säga en syn där tillägnandet var en formell process där eleven skulle 

                                                 
116 Hartman, Lärares kunskap, s. 35. 
117 Malmquist, Eve (1952) ”Vilka krav kan vi ställa på ett sunt läsprogram i våra dagars svenska skolor?” i Skola 

och Samhälle, nr. 15-16, s. 232-241. 
118 Ibid., s. 235. 
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plugga in fakta utan motivering för att sedan återberätta det som stod i läroboken. Malmquist 

har istället en kunskapssyn där det är processen till tillägandet av kunskap som är det 

värdefulla: 

 
Den modärne läraren däremot ser på lärandet som en process, som ger eleven 
möjlighet att kunna anpassa sig till nya situationer och att lösa problem, som han 
har intresse och ett behov av att få lösta. Om barnet ges en motivering för 
läsningen, som det helt kan acceptera, och sedan också gör inläsningen med en 
viss bestämd avsikt, ett klart syfte för ögonen, så blir den mera effektiv.119 

 

I citatet lägger hon även vikt vid att eleverna bör ha en motivering till varför de gör vissa 

saker, för detta anser Malmquist främjar kunskapstillägnandet. Under år 1953 finns det flera 

artiklar som tar upp tillägnandet av kunskap genom att lära tillsammans. Till exempel 

konsulenten Yngve Bergs artikel ”Olika former av grupparbete”120 och professor Matti 

Koskenniemis artikel ”Gruppundervisning, dess mål och möjligheter”.121 Det som framhålls i 

båda artiklarna är att värdefull kunskap är den kunskap som uppstår mellan elever. Kunskap 

är här den process som leder till kunskap och inte bara den faktakunskap som eleverna lär in. 

Berg framhåller att kunskapen tillägnas i första hand genom elevens aktivitet, genom att de 

själva söker lösningar på problem och att de själv sedan kommer med nya frågor. Båda 

artikelförfattarna framhåller att detta gör att kunskapen fastnar bättre i minnet och att det sker 

en fördjupning av kunskapen. Det som också genomsyrar båda artiklarna är att det fortfarande 

är nödvändigt att det sker en utbildning i demokrati i skolorna. Kunskapen att utveckla en 

omdömesförmåga, ett intresse för samhället, ett socialt sinne och sociala färdigheter 

framhåller Koskenniemi som värdefull kunskap. Denna förmåga beskriver även Berg så här i 

sin artikel: 

 
I gruppen däremot bör eleverna få lära sig att hjälpas åt med problemen och att 
samarbeta. Detta för med sig fostran till gruppsolidaritet, hänsynstagande och 
andra värdefulla sociala egenskaper.122 

 

                                                 
119 Malmquist, ”Vilka krav kan vi ställa på ett sunt läsprogram i våra dagars svenska skolor?”, s. 236. 
120 Berg, Yngve (1953) ”Olika former av grupparbete” i Skola och Samhälle, nr. 2-3, s. 50-55. 
121 Koskenniemi, Matti (1952) ”Gruppundervisning, dess mål och möjligheter” i Skola och Samhälle, nr. 2-3, s. 

33-49. 
122 Berg, ”Olika former av grupparbete”, s. 51. 
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För att sammanfatta den kunskapssyn som dessa två artiklar framhåller kan man säga att 

kunskap uppstår i en process tillsammans med andra, att kunskapen ska vara till nytta och att 

eleven ska vara aktiv i sitt tillägnade. 

 

Det som också är genomgående i artiklar från slutet 1950-talet är att undervisningen ska vara 

individualiserad. Vad innebär då detta när det gäller kunskapssyn? Till att börja med så menas 

med individualisering i artiklarna att undervisningen målmedvetet tar hänsyn till att eleverna 

har olika individuella egenarter, har olika förutsättningar och olika intressen. Jag har funnit 

fyra artiklar som tar upp just individualisering i undervisning under 1956: ”Individualiserad 

undervisning – Några psykologiska och pedagogiska synpunkter”123 skriven av lektor Ingvar 

Johannesson, ”Individualisering av skolarbetet”124 skriven av rektor Stellan Arvidson, 

”Individualisering eller differentiering – Ett pedagogiskt dilemma och en 

lärarutbildningsfråga”125skriven av undervisningsrådet Börje Beskow och ”Något om 

individualisering och differentiering på lågstadiet”126 skriven av konsulenten och 

seminarielärare Sven Green. Den kunskapssyn som går att ana i de olika artiklarna är att de är 

emot den klassiska katederundervisningen där eleverna ses som tomma kärl som bara ska 

fyllas på med kunskap. Artikelförfattarna förordar istället den aktiva eleven som tar initiativ 

på egen hand och själv planerar sina uppgifter samt använder sina förkunskaper för att sedan 

konstruera sin egen kunskap. Något som Johannesson skriver i sin artikel är att: 

 
Var och en lär på sitt individuella sätt och detta är värt att lägga märke till. Var 
och en lär sig mest genom sin egen erfarenhet och genom sina egna försök. Även 
”trial and error” innebär ett sökande efter en intelligent lösning. Det är inte ett 
blint trevande. Vid inlärningen i skolan angriper eleverna problemen genom att 
ådagalägga insikt och intelligens så mycket de kan.127 

 

Även här framställs att eleven ska vara aktiv i sitt kunskapstillägnande genom bland annat 

’trial and error’ metoden. Att genom sina egna undersökningar och försök finna sin kunskap 

                                                 
123 Johannesson, Ingvar (1956) ”Individualiserad undervisning – Några psykologiska och pedagogiska 

synpunkter” i Skola och Samhälle, nr. 6-7, s. 162-171. 
124 Arvidson, Stellan (1956) ”Individualisering av skolarbetet” i Skola och Samhälle, nr. 6-7, s. 172-178. 
125 Beskow, Börje (1956) ”Individualisering eller differentiering – Ett pedagogiskt dilemma och en 

lärarutbildningsfråga” i Skola och Samhälle, nr. 6-7, s. 179-182. 
126 Green, Sven (1956) ”Något om individualisering och differentiering på lågstadiet” i Skola och Samhälle, nr. 

6-7, s. 183-191. 
127 Johannesson, ”Individualiserad undervisning – Några psykologiska och pedagogiska synpunkter”, s. 165. 
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samt att eleven även lär av sina misstag. Det som på något sätt de fyra artikelförfattarna ovan 

framhåller, är att eleverna har olika anlag och det som det läggs vikt vid i det här fallet är att 

det finns någon slags begåvning eller intelligens. Samtidigt som flera av artikelförfattarna 

ändå påpekar att det inte är bevisat att människan har någon medfödd kunskap, men att det är 

viktigt att ta olikheterna i beaktning vid undervisningen. 

 

För att sammanfatta 1950-talets artiklar så handlar det om att kunskap framställs som själva 

processen och inte bara faktakunskaperna. Kunskap är att individen lär sig hur den ska kunna 

ta till sig och bearbeta information. Skribenterna anser att värdefull kunskap är den kunskap 

som individen själv konstruerar utifrån sina egna förutsättningar. Detta medför att kunskap 

ses som något relativt. Hur anser då artikelförfattarna att man tillägnar sig kunskap? Det som 

kommer fram i de här artiklarna är att erfarenhet är viktigt, både tidigare och de som eleven 

själv gör under själva processen. Det som skribenterna framhåller är att det är viktigt att 

använda sina tidigare erfarenheter för att kunna tillägna sig ny kunskap och genom att göra till 

exempel egna observationer tillägna sig nya erfarenheter. De handlar även om att det är 

viktigt att tillägna sig kunskap tillsammans med andra och att vara aktiv i sitt 

kunskapssökande. Begrepp som begåvning och intelligens förekommer fortfarande under 

1950-talet och begreppet individualisering är framträdande i artiklarna. Det de framhåller är 

att individualisering är viktigt vid tillägnandet av kunskap. Här kan nu ses en annan inriktning 

på den konstruktivistiska synen på kunskap. Malmquist visar även på den 

individkonstruktivistiska där hon blir mer individinriktad och utgår ifrån individens behov 

och medfödda kapacitet än övriga artikelförfattare som är mer socialkonstruktivistiska. 

 

Artiklar från 1960-talet 
 
Under 1960-talet förs tidigare parallella skolformer samman i en grundskola. Det är nu som 

en långsiktig läroplansutveckling börjar rulla igång.128 Det som artiklarna handlar om under 

de två sista åren i min undersökning är ofta frågor kring den kommande grundskolans 

genomförande. Vad framkom för kunskapssyn i dessa artiklar? 

 

                                                 
128 Hartman, Lärares kunskap, s. 35. 
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Artiklarna ”Utbildningsfrågor vid folkskoleseminarium inför grundskolans genomförande”129 

av rektor Erik Blix och ”Skolans mål enligt 1957 års skolberedning”130 skriven av rektor 

Rikard Lindahl, behandlar båda vilka utbildningsmål som morgondagens skola ska sträva 

mot. Den kunskapssyn som framkommer är att eleven behöver bli mer aktiv i sitt 

kunskapstillägnande. Artikelförfattarna går emot den gamla traditionella undervisningen där 

läraren endast står och undervisar inför hela klassen utan de lägger istället vikt vid mer 

individualiserad undervisning och grupparbete. Det som också kommer fram, främst i artikeln 

”Skolans mål enligt 1957 års skolberedning”, är att värdefull kunskap är den kunskap som 

samhället har intresse av. I citatet nedan beskrivs skolans mål att fostra självständiga och 

demokratiska medborgare: 

 

Individens behov överensstämmer här helt med samhällets intresse: samlivet i det 
demokratiska samhället måste utformas av fria och självständiga människor. 
Fostran till självständighet måste emellertid genomföras med aktgivande på att 
individen först som medlem i en gemenskap kan realisera sina inneboende 
möjligheter. Fostran till självständighet måste därför kompletteras med fostran till 
samarbete.131 

 

Här framkommer att det är viktigt att eleven själv först ska utvecklas till en självständig 

individ för att sedan kunna förverkliga sina möjligheter och vara till samhällets nytta. Utifrån 

denna syn så ser man individen som en social varelse som inte kan använda sina intellektuella 

egenskaper förrän hon eller han är medlem i en gemenskap. Detta kan också tolkas som att 

kunskap uppstår mellan individer. 

 

I artikeln ”Vad bör man läsa i geografi på mellanstadiet?”132 av lektor Ingemar Larsson 

utläser jag samma kunskapssyn som de övriga artikelförfattarna där även han går emot den 

mängd faktakunskap som skolan kräver att eleverna ska plugga in. Larsson kallar det för en 

”själlös rabbling”133 av faktakunskap. Förvisso riktar han in sig på den kunskapsutveckling 

som är viktig i geografiämnet, men jag tolkar detta som något som även går att tillämpa i 

                                                 
129 Blix, Erik (1962) ”Utbildningsfrågor vid folkskoleseminarium inför grundskolans genomförande” Skola och 

Samhälle, nr. 1, s. 6-10. 
130 Lindahl, Rikard (1962) ”Skolans mål enligt 1957 års skolberedning” Skola och Samhälle, nr. 1, s. 11-18. 
131 Ibid., s. 12. 
132 Larsson, Ingemar (1960) ”Vad bör man läsa i geografi på mellanstadiet?” i Skola och Samhälle, nr. 4, s. 113-

117. 
133 Ibid., s. 115. 
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allmänhet. Han visar på att mycket av skolans kunskaper är svåra att minnas för eleverna, 

eftersom det är en så stor mängd information som förmedlas. Det blir en kvantitet av 

kunskapen, menar Larsson och förordar att eleven ska lära sig hur man använder ett 

uppslagsverk istället. Artikelförfattaren skriver: 

 

Vem av er, mina läsare, kan utan att blinka svara om Bollnäs eller Borlänge ligger 
längst mot norr, och hur är det med Mariefred och Mariestad? Måste vi inte alla 
repetera och friska upp våra egna namnkunskaper, innan vi går till en lektion? Vi 
kan inte hålla dessa saker presenta.134 

 

I detta citat visar skribenten hur svårt han anser att det är att minnas all information och hålla 

den aktuell. Han vill begränsa inlärningsmaterialet till det som verkligen behövs och att det 

bör vara för samhället viktiga saker. Något han också framhåller i artikeln är att det är viktigt 

att ha en helhetssyn i kunskapstillägnandet. Det är viktigt att eleverna får en helhetsbild så att 

de även får möjlighet att jämföra, det vill säga att se kunskapen i relation till något annat. I 

artikeln ”Synpunkter på undervisning i samhällskunskap”135, skriven av fil. lic. Thore G. 

Jaenson, framställer han sin syn på undervisningen i samhällskunskap där det bland annat är 

viktigt att utgå ifrån elevernas egna erfarenheter samt att undervisningen ska vara 

verklighetsbaserad. Den kunskapssyn som framkommer i artikeln är att värdefull kunskap är 

den kunskap som är värdefull för individen och för samhället. Jaenson skriver: 

 

Eleverna måste också inse, att det i skolan inhämtade rätt snart blir inaktuellt. På 
den grund skolan lagt kan de emellertid som samhällsmedborgare bygga vidare – 
om intresse finns. Utan detta blir de snart desorienterade i ett mer och mer 
komplicerat samhälle.136 

 

I detta citat beskriver skribenten vikten av en färdighet som eleven kan ha nytta av i sitt 

kommande liv. Samtidigt visar han på hur viktigt det är läraren uppmuntrar eleverna att få upp 

ett bestående intresse för studierna och för samhällsproblemen. Det arbetssättet som han 

framhåller i artikeln är diskussionsformen. Att aktivt delta i diskussioner gör eleverna aktiva i 

samhället. Detta beskriver artikelförfattaren i detta citat: 

 

                                                 
134 Larsson, ”Vad bör man läsa i geografi på mellanstadiet?”, s. 115. 
135 Jaenson, Thore G. (1961) ”Synpunkter på undervisning i samhällskunskap” i Skola och Samhälle, nr. 3-5, s. 

112-118. 
136 Jaenson, ”Synpunkter på undervisning i samhällskunskap”, s. 113. 
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Den aktivitet som kommer till uttryck under en sådan diskussion, är påtaglig och 
tjänar många syften: eleverna fostras till aktiva medborgare, som kommer att ta 
hänsyn till andras åsikter. De kommer att som vuxna helhjärtat försvara en 
demokrati, som de under sina diskussioner visserligen funnit många brister hos, 
men som i motsats till diktaturen kräver åsiktsfrihet och respekt för människan.137 

 

Citatet visar vikten vid den sociala kunskapen i utbildningen där eleverna lär sig att ta hänsyn 

och respektera andras åsikter. Skribenten framhåller att det är just genom diskussionsformen 

som detta kommer fram, men det kommer även fram att det finns brister i demokratin. Det 

finns här en tydlig framtidstanke, det vill säga att de kunskaper som eleverna ska ta till sig ska 

gagna dem även i framtiden. 

 

I artikeln ”’Produktionsformerna’ i den framtida skolan”138 beskriver professor Torsten Husén 

vilka visioner han har med skolan. Han framhåller att skolan lätt tenderar att bli vane- och 

traditionsbunden. Det Husén vill betona i sin artikel är att skolan inte endast har pedagogiska 

uppgifter utan även väsentliga sociala uppgifter. Med de pedagogiska uppgifterna menar han 

att det handlar om att lära eleverna det som finns upptaget i kurserna eller i läroböckerna. Det 

är detta som Husén ställer sig kritisk till och vill istället även framhålla de sociala 

kunskaperna. Därefter tar han upp att skolan även har uppfostrande uppgifter. 

Artikelförfattaren skriver att det är viktigt att vara medveten om att kunskapen om vår värld 

förändras med tiden. Husén skriver: 

 

Detta betyder att skolan inte längre kan förse oss med en intellektuell färdkost 
som vi kan leva på hela livet. Vi måste se det som en angelägen uppgift för 
grundskolan, och för de vidareförande skolorna med för den delen, att göra klart 
för eleverna att skolan bara har gett grunden och verktygen, och att de unga sedan 
själva måste gå vidare med hjälp av bl. a. alla de organ och organisationer som 
svarar för folkbildning och vuxenutbildning.139 

 

Med detta citat vill jag visa på den syn Husén har angående det värdefulla i färdigheter. Att 

det är viktigt att tillägna sig en grundkunskap och de verktyg eller instrument som eleven 

behöver för att själv kunna skaffa sig kunskaper. Detta kallar artikelförfattaren för 

arbetsfostran, som innebär att varje medborgare i ett samhälle är tvungen att vara beredd att 

                                                 
137 Jaenson, ”Synpunkter på undervisning i samhällskunskap”, s. 114. 
138 Husén, Torsten (1961) ”’Produktionsformerna’ i den framtida skolan” i Skola och Samhälle, nr. 7-8, s. 193-

204. 
139 Ibid., s. 195. 
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lära om och lära mer. Det sista citatet i den här analysen handlar om Huséns syn på vad 

skolan ska lägga vikt vid i sin undervisning: 

 

Det är viktigare att hos eleverna skapa en känsla av våra förpliktelser mot 
utvecklingsländerna än att lära dem invånarantalet i Valparaiso – för att inte tala 
om att låta dem få skrivning på detta invånarantal.140 

 

Citatet visar den syn på vad som Husén anser är värdefull kunskap. Han menar att det är 

viktigare för en elev att i utbildningen få en känsla för något än att lära sig faktakunskaper 

som kommer att bli inaktuella inom kort. 

 

För att sammanfatta vilken kunskapssyn som framkommer i 1960-talet artiklar, så är det inte 

någon större skillnad från 1940- och 1950-talets artiklar. I frågan vad som är värdefull 

kunskap så finns forfarande synen att det är att fostra eleverna till demokratiska medborgare 

med en förståelse för sin omvärld. Det är den sociala kunskapen som det läggs stor vikt vid 

och faktakunskaperna ska finnas som underlag för att kunna lösa problem. Hur anser de att 

eleverna tillägnar sig kunskaperna? I likhet med 1940-talet och 1950-talets artiklar ska 

eleverna tillägna sig kunskaperna genom att själva var aktiva. Det som skribenterna lägger 

tyngd vid är föränderligheten, det vill säga att samhället och kunskaperna om världen 

förändras och blir i många fall inaktuella. Det är därför som artikelförfattarna lägger tyngden 

vid färdigheterna istället för vid faktakunskaperna. Svaret på frågan vad som framställs som 

kunskap skulle här bli att kunskap är den färdighet eleven har tillägnat sig, det vill säga en 

färdighet som eleven kan använda för att kunna skaffa sig nya kunskaper. Även här kan anas 

en social konstruktivistiskt syn på kunskap. 

 

Deweys tankar kring kunskapssyn i artiklarna 
 
I de artiklar jag har analyserat så går det att spåra flera av de tankar som Dewey framhåller. 

Det är ingen av artikelförfattarna som nämner Dewey, men som jag tolkar det så finns det 

flera tankar som direkt eller indirekt skulle kunna vara inspirerade av Dewey. För att 

sammanfatta vilka tankar som går att spåra till Dewey så är till att börja med 

demokratibegreppet där eleverna ska fostras till demokratiska medborgare. Det är flera av 

författarna som tar upp att värdefull kunskap i skola och utbildning även är att eleven lär sig 

                                                 
140 Husén, ”’Produktionsformerna’ i den framtida skolan”, s. 198. 
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att bli en demokratisk medborgare. Ett annat begrepp som är flitigt använt av Dewey är 

nyttan, det vill säga det ska finnas en nytta med kunskaperna för både individen och 

samhället. Denna kunskapssyn är något som finns upptaget i texterna, det vill säga att det 

eleverna gör ska vara användbart. Värdefull kunskap är den kunskap som är ändamålsenlig 

och som har ett syfte. 

 

Något annat som går att spåra tillbaka till Dewey är den aktivitetspedagogik som beskrivs i 

flera av artiklarna. Att eleven ska tillägna sig kunskap genom att vara aktiv, som är bättre än 

ett passivt mottagande av färdig kunskap, och att undervisningen ska ha 

verklighetsanknytning samt att den bör utgå från elevernas tidigare erfarenheter. Det är 

ytterligare något som jag ser anknyter till Deweys kunskapssyn där tillägnandet måste bygga 

på handling. Något annat som framhålls i flertalet artiklar är att miljön är viktig i tillägandet 

av kunskap. Detta är något som Dewey är stor förespråkare för. Det som går att jämföra med 

Deweys syn på kunskap är att han anser att kunskap är relativ och föränderlig precis som 

artikelförfattarna framhåller i flera av artiklarna. Flera av skribenterna betonar det 

intellektuella arbetet som den värdefulla kunskapen, det vill säga själva processen till kunskap 

och inte faktakunskaperna. Även detta är något som Dewey skulle kunna framhålla, eftersom 

han också hävdade att det var viktigare att finna kunskap om hur man skaffar nya kunskaper, 

det vill säga intellektuella redskap. 

 

Som jag beskrivit i min analys av tidskrifterna går det att se hur skribenterna genomgående 

beskriver sin kunskapssyn ur ett social konstruktivistiskt synsätt. Detta beskrev jag även som 

centralt i min analys av Deweys skrifter. Detta visar på att flera av tankarna i artiklarna har 

anknytning till Deweys kunskapssyn. I någon artikel går det även att finna det 

individkonstruktivistiska synsättet, men detta är något som inte är förenligt med Deweys syn 

på kunskap. 
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Kunskapssynen i Deweys texter och i artiklarna i tidskriften Skola och 
Samhälle i relation till teorier om kunskap 
 
Här kommer jag nu att göra en sammanfattning av vad jag kommit fram till i min analys av 

artiklarna och Deweys texter, samtidigt som jag kopplar detta till de kunskapsteorier jag 

behandlat i tidigare avsnitt. 

 

Ett pragmatiskt drag, som går att se i både i artiklarna och i Deweys texter, är synen att 

kunskap är relativ. Det som framhålls i texterna är att eleverna ska lösa problem relaterade till 

elevens värld, som ger dem en egen förståelse och en egen insikt, och eftersom detta görs 

individuellt framstår kunskapen som relativ. Att kunskap ska vara till nytta för både individen 

och samhället är något som är genomgående för flera av mina artiklar. Kunskapen ska ha ett 

ändamål och det är bland annat för att individen ska kunna använda kunskapen som ett 

intellektuellt redskap för att sedan lösa problem som uppstår, som även är till nytta för 

samhället. Kunskap ska växa fram ur sociala situationer i skolan och ämnesstudierna ska även 

syfta till att ta fram sociala värden, det vill säga en social medvetenhet. Detta är tydliga 

pragmatiska drag. Dewey framställs som pragmatiker i all den litteratur jag studerat och jag 

kan bara instämma med dessa författare. I Deweys texter är just den pragmatiska synen kring 

att kunskap är inte kunskap förrän det kommit till nytta framträdande. 

 

Något annat i artiklarna som också går att spåra till pragmatismen är att värdefull kunskap 

tillägnar man sig genom handling. Det är något som även framkommer i Deweys texter i och 

med hans begrepp ’Learning by doing’ som beskriver just detta. För att kunna få reda på vad 

som är sant och vad som har värde måste eleven testa detta genom att tillämpa det i praktiken. 

Denna pragmatiska aktivitetspedagogiken går att se både i Deweys texter och i artiklarna. 

Samtidigt finns det drag av en rationalistisk kunskapssyn där eleven själv ska konstruera sin 

kunskap och använda sitt förnuft, men detta är inget som jag kan se i min analys av Deweys 

texter. Detta förekommer oftast i artiklarna när det diskuteras kring faktakunskaper kontra den 

intellektuella kunskapsprocessen. Artikelförfattarna är eniga i att den värdefulla kunskapen 

inte är att ta till sig en fast massa av information, utan det viktiga är det intellektuella arbetet 

när man tillägnar sig informationen. Det som tas upp i flera artiklar är att varje elev tillägnar 

sig kunskap efter sina egna förutsättningar och efter sin egen medfödda kapacitet. Det är 

därför viktigt att läraren utgår från elevens individuella behov och dess mognad samt 

förmåga. Detta kan spåras till den rationalistiska kunskapssynen. 
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Den empiristiska kunskapssynen där eleverna ses som tomma kärl, som ska fyllas på med 

kunskap som finns utanför individen, finns inte representerad i någon artikel. Det som 

framställs är istället att det sker en intellektuell aktivitet där eleven tar hjälp av det den redan 

kan. Här handlar det om att kunskap är resultatet av en pågående process, vilket innebär 

tydliga pragmatiska drag. De empiriska drag som kan ses är att artikelförfattarna lägger vikt 

vid erfarenheten och att eleverna ska göra egna observationer och experiment i verkliga 

livssituationer i och utanför klassrummet. Empirismens tankar handlar om att en individs 

kunskap byggs upp av de erfarenheter som hon eller han gör, men det läggs ingen större vikt 

vid de mentala aktiviteterna och det är där som det skiljer sig från artiklarna och Deweys 

kunskapssyn. Samtidigt är erfarenhetsbegreppet även kopplat till pragmatismen, som går att 

se både i artiklarna och i Deweys texter. Eleverna ska även berika sin erfarenhetsgrund genom 

diskussion med andra. Synen att kunskap uppstår i en process tillsammans, att kunskapen ska 

vara till nytta och att eleven är aktiv i sitt kunskapstillägnade genom bland annat ’trial and 

error’ metoden, detta är något som en pragmatiker skulle kunna hävda.  
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Slutdiskussion 
 
Under efterkrigstiden omformas den svenska skolan, flera utredningar görs som till sist leder 

till grundskolans genomförande år 1962. Vad är det som är centralt i den pedagogiska 

diskussionen under den här tiden? Vilken syn på kunskap i relation till skola och utbildning 

diskuterades då? Det jag kommit fram till är att synen på kunskap i skola och utbildning är 

vid denna tid vid och utan klara gränser. Den syn som framkommer i min studie är att det 

handlar om en helhetssyn på kunskap i skola och utbildning. Kunskapsbilden framställs inte 

som ensidig, utan man bör se till olika kunskapsformer, det vill säga att faktakunskaper, 

färdigheter, själva kunskapsprocessen och de sociala och moraliska kunskaperna samverkar 

med varandra. När det gäller olika kunskapsteorier behöver kanske inte de ingå i pedagogiken 

det beror helt på vad som är syftet med utbildningen. Det kanske inte behövs om det är 

socialisering som är målsättningen i utbildningen, men handlar det om insikt och förståelse då 

kanske det är viktigt att fördjupa sig i de olika teorierna. 

 

För att få fram kunskapssynen ställer jag tre frågor i min studie: Vad framställs som kunskap? 

Vad ses som värdefull kunskap? Hur antas man tillägna sig kunskap? Slutsatsen kring vad 

som framställs som kunskap är att det handlar om att ta till sig faktakunskaper gentemot 

färdigheter och att det är färdigheterna som är att föredra, men att faktakunskaperna ska ligga 

till grund. Det framställs även som att det är den intellektuella processen som är kunskap och 

inte färdig information som eleven tar till sig. Dessa två förklaringar kan sammanfattas som 

att det är viktigare att ha kunskapen att lära sig hur man tillämpar sina kunskaper. Kunskap 

beskrivs också som den dynamiska problemlösande kunskapen där den ses som föränderlig, 

relativ, och som snabbt blir inaktuell och inte statisk och absolut. 

 

Vad som framställs som värdefull kunskap går att sammanfatta i liknade termer som ovan. 

Även här handlar det om faktakunskaper kontra färdigheter. Det som ses som värdefull 

kunskap är en bredare kunskapssyn där färdigheter, men även social kunskap ingår. Det som 

beskrivs är en framtidssyn där det handlar om att eleven ska ha en beredskap att kunna leva i 

ett framtida samhälle. Ett demokratiskt medvetande, moraliska och etiska värderingar är 

sådant som är värdefull kunskap för eleverna och i sin tur för samhället. När det gäller hur 

man antas tillägna sig kunskap tas vikten av de aktiva eleverna upp och att det är viktigt att 

utgå från elevernas erfarenheter samt att ha en verklighetsbaserad undervisning. Det finns här 
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en strävan att gå ifrån traditionell undervisning där eleverna är passiva och tar emot 

information till att eleverna själva ska vara aktiva och verkligen få en förståelse och inte bara 

lära utantill. 

 

Kunskapssynen som framkommer i den pedagogiska diskussionen efter andra världskrigets 

slut fram till grundskolans bildande, har pragmatiska drag och är enligt mig begriplig i 

relation till den kunskapssyn som Dewey förespråkade. Det jag uppmärksammade var att det 

fanns en flytande gräns mellan kunskap och de sociala kunskaperna i Deweys skrifter. Denna 

flytande gräns var något som jag även lade märke till i min studie av artiklarna. Detta anser 

jag inte är något förvånande då till exempel demokrati är människor i samarbete och 

demokratin har ingen nytta av osjälvständiga massmänniskor. Därför tror jag att det är en 

fördel att se kunskap i skola och utbildning med en helhetssyn. Skolan anser jag är det bästa 

forumet för att utrusta eleverna med de redskap, det vill säga den kunskap de behöver för 

framtiden och föra vidare de värderingar samhället vill att eleverna ska ta till sig. Självklart är 

det även viktigt att erbjuda faktakunskaper som eleverna förhoppningsvis gör till sin egen 

kunskap tillsammans med andra elever. 

 

För att förstå dagens skola är det nödvändigt att se den i ett historiskt perspektiv. Därför är det 

intressant att se att den syn på kunskap som framkom i debatten under efterkrigstiden 

fortfarande finns representerad i dagens pedagogiska debatt. Deweys tankar är fortfarande 

aktuella. I praktiken finns det skolor och lärare som har anammat dessa pedagogiska idéer, 

samtidigt finns även den traditionella undervisningen fortfarande representerad i den svenska 

skolan. Med det menar jag att det fortfarande läggs vikt vid inpräntandet av faktakunskaper 

som sedan ska återberättas. För att återgå till min studie så är det är en sak vad man hade för 

visioner och vad det debatterades kring, men hur det sedan såg ut i praktiken kanske var en 

helt annan sak. Detta är såklart inget som jag vet, men man kan spekulera kring hur det 

kanske såg ut och jag är inte så säker på att det var denna kunskapssyn som alltid visade sig i 

praktiken. 

 

Som lärare anser jag att det är viktigt att fundera kring vilken kunskapssyn man har. Att man 

funderar på frågor som: Vad är kunskap egentligen, vad är det som är värdefull kunskap och 

hur anser jag som lärare att eleverna tillägnar sig kunskap bäst. Kunskap är ett otroligt svårt 

ämne på grund av dess bredd och jag tror att frågor kring kunskapssyn kommer alltid att vara 

aktuella oavsett vilken tid vi lever i. 
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Jag anser att flera av skribenterna från den här perioden och framförallt Deweys tankar kring 

kunskapssyn känns något före sin tid, men mitt slutcitat får visa på hur svårt det kan vara att 

få igenom nya pedagogiska idéer och då även en viss kunskapssyn. Kanske det är så som 

professor Torsten Husén skriver att ”det tar 50 år innan en god pedagogisk idé blir accepterad 

med munnens bekännelse och ytterligare 50 år innan den förs ut i praxis – och då är den 

egentligen redan föråldrad.”141 

                                                 
141 Husén, ”’Produktionsformerna’ i den framtida skolan”, s. 193. 
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