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1. Inledning

Börja med att studera era lärjungar,
ty alldeles säkert känner ni dem inte
 -Rousseau

Vårt samhälle förändras allt snabbare, vi lever numer i ett informationssamhälle. Det ställer andra och
i många fall högre krav på kunskap än bara för ett antal decennier sedan. Kunskapsdebatten är
också i full gång och har pågått intensivt under 90-talet där man bl a fokuserat på behovet av ny
kunskap. I skolan planeras hur samhället kommer att se ut i framtiden. De värderingar, kunskaper
och den kultur som förmedlas i skolan kommer att påverka de som skall utgöra vårt samhälle i
framtiden, det är därför viktigt att kunskapsdebatten lyfts fram i  skolan. Denna uppsats kommer att
handla om elevernas relation till kunskap men också hur kunskapsbegreppet lyfts fram i skolan.

1:1 Begrepp och definitioner

Kunskapsbegreppet

Frågan om vad sann kunskap är har tänkare brottats med ända sedan antiken, kanske ännu längre
tillbaka. Under mycket långa tider har huvudfrågan varit om sinnena eller förnuftet ger den rätta
kunskapen. Platon föreslog att sann kunskap innefattar att ha goda grunder för sitt antagande.
Denna tanke har stått sig väl bland senare filosofer som hävdat att minst tre villkor måste vara
uppfyllda för att man ska kunna tala om kunskap. Kunskapen ska vara sann, personen i fråga ska
hålla kunskapen för att vara sann och personen ska ha goda grunder för att anta att kunskapen är
sann. Åsikterna har snarast gått isär var gäller vad som är sant  och goda grunder. Under
upplysningen  kom kunnskapsstriden att stå  mellan   rationalisterna (som anser att kunskap är ett
resultat av mänskligt tänkande)och empiristerna( kunskap som återspegling av ”verkligheten” via
observationer). De förra främst företrädda av filosofer som Decartes och Spinoza och de senare av t
ex Locke och Hume. 1 Senare har också uppstått en ytterligare gruppering inom kunskapsfilosofin,
nämligen konstruktivisterna (enligt dessa är kunskap en konstruktion för att göra världen mer
begriplig).2

   Helt överens om vad som är sann kunskap kommer världens förgångna, nuvarande och
kommande filosofer sannolikt aldrig att bli. För att kunna tillämpa begreppet kunskap i föreliggande
arbete måste vi nöja oss med en betydligt  anspråkslösare definition av kunskap såsom någon form
av vetande, eller kännedom om något.3 Vi tar alltså inte hänsyn till om kunskapen är sann eller inte.

Kunskapssyn: En kunskapssyn omfattar en uppfattning om

                                                
1 Nationalencyklopedin nr 11, 1993
2 SOU 1992-94, s 62

3 Svenska akademins ordlista, 1986
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- Vad som är värt att veta och kunna (nytta)
- hur undervisningen ska organiseras
- hur undervisningen skall förmedlas(metoder och arbetssätt)
- hur inlärning går till och vad det innebär att kunna något  (behållning, kvalitet)
(fritt efter Gunilla Svingby). 4

Jag kommer att fokusera på elevernas uppfattning om kunskapens nytta, undervisningsmetoder
och uppfattning om behållning.

Skolkunskap: I uppsatsen företräds skolkunskap i första hand av kunskap bunden till ett
specifikt skolämne eller till skolmiljön som sådan(t ex algebra) medan övrig kunskap har en mer
övergripande karaktär ( t ex mobbningens effekter). Skolkunskap behöver oftast omformas eller
utvidgas för att vara tillämpbar utanför skolan, det innebär dock inte att den endast är användbar i
skolsammanhang.  (min definition) Gunilla Svingby skriver så här om skolkunskaper ”… kunskaper
och färdigheter som innebär att eleverna lär in något som sedan skall återges såsom det lärts
in”.5

LPO-94: Vår nu gällande läroplan för grundskolan heter LPO-94 (med ett nyare tillägg från 1998).
Det är ett dokument som utbildningsdepartementet på uppdrag av regeringen utarbetat.
   Läroplaner är dokument som skrivs för att reglera mål och riktlinjer för undervisningen inom det
svenska skolväsendets olika former som grundskola, Komvux och särskola, företrädesvis på
nationell nivå. De ska svara mot skollagen och ligga till grund för lärares, skolledares och elevers
arbetssätt i skolan. Nya läroplaner skrivs när man anser att det finns behov av det, t ex att den gamla
blivit inaktuell av någon anledning.

SOU 92:94: Vanligtvis föregås läroplanen av ett betänkande eller en utredning. Dokumentet från
kommittén inför LPO-94 heter Skola för bildning, SOU 92:94.

Metanivå: Av gr. ”Bakom”, ”bortom”. En abstrakt filosofisk övergripande nivå.6

Kunskapen och läroplanen

Resonemangen kring själva kunskapsbegreppen tillhör s k kunskapsteori, d v s teoretiska, abstrakta,
resonemang kring vad som är sann kunskap, ofta med filosofiska förtecken.  LPO-94 representerar
en mer ”praktisk kunskapssyn”. Man talar här om t ex synlig och osynlig kunskap men främst om
kunskapens fyra ”F”, de är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Denna beskrivning talar
inte om vad som är sann kunskap eller inte utan snarare vilka olika former av kunskaper det finns. I
LPO-94 berörs själva kunskapsbegreppet på flera ställen men intar ändå inte en  central roll. Det
beskrivs istället tydligt och omfattande i SOU 1992:94. Definitionerna lyder:    

Fakta: ” Det är en kunskapsform som innebär att vi vet att något förhåller sig på det ena eller
andra sättet”.7

Förståelse: ” Att förstå är att begripa, att uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen” 8

                                                
4 Gunilla Svingby, Sätt kunskapen i centrum, Stockholm 1985, s 106
5 Gunilla Svingby, Sätt kunskapen i centrum, Stockholm 1985, s 177
6 Filosofilexikonet, Bokförlaget Forum, Stockholm 1988.
7 SOU 1992-94, s 65
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Färdighet: ”När kunskapen är en färdighet vet vi hur något skall göras och kan utföra det.
Medan förståelse är en teoretisk kunskapsform är färdighet en praktisk”. 9

Förtrogenhet: ”Genom att delta i praktiska verksamheter lär vi oss reglerna i dessa
verksamheter. Förtrogenhetskunskap innebär att man kan tillämpa dessa regler/…/på olika
sätt beroende på det unika i situationen”10

Förhållandet mellan de olika kunskaperna redovisas också i SOU 1992:94. Fakta ligger till grund för
förståelse såsom ”förståelsens byggstenar”. Relationen mellan förståelse och färdighet är av en annan
karaktär, det ena är inte nödvändigtvis beroende av det andra, det går att föreställa sig att ha vissa
färdigheter utan att ha motsvarande förståelse. Det finns emellertid oftast ett tydligt samband, då
färdighet kan ses som ”…den praktiska motsvarighet till den teoretiska förståelsen”.11 Dessa tre
kunskaper är väsensskilda från förtrogenhetskunskapen genom att de förstnämnda är synliga
kunskaper medan den sistnämnda närmast är att betrakta som osynlig. 12

1:2 Bakgrund och avgränsning

Den svenska skolans uppgift är bl a att förmedla kunskap i olika former till eleverna, vare sig det
gäller teoretiska kunskaper eller mer praktiska. Vilken slags kunskap som ska förmedlas har varierat
under den svenska obligatoriska skolans historia, men har fattats av politiker på nationell nivå att
gälla hela svenska grundskolan i den sk skollagen.
   Hur skolan ska styras och vilken kunskap den ska förmedla har formulerats i ett antal för skolan
gällande styrdokument, eller läroplaner, som har till uppgift att konkretisera och utveckla direktiven i
skollagen. I vår senaste läroplan, LPO- 94, beskrivs den kunskapssyn som ska genomsyra den
svenska grundskolan: Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika
former- såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet- som förutsätter och samspelar
med varandra”.13 Vidare står i LPO-94 att ”I alla ämnen skall lärarna sträva efter att i
undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former”.14

   Min ursprungliga idé var att undersöka vilken kunskapssyn elever i åk 7-9 har och relatera den till
den kunskap som beskrivs i LPO-94(kunskapens fyra ”F”). Syftet var ursprungligen att pröva
hypotesen om den avancerade kunskapssyn som förordas i LPO-94 överensstämmer med elevernas
kunskapssyn eller inte. Om inte skulle detta i så fall kunna innebära t ex att kunskapssynen i LPO-94
inte förmedlats i praktik och teori av lärarna i grundskolan, eller att LPO-94 krav och ambitioner är
för högt satta.  Uppsatsen skulle då kunna bli en belysande granskning av hur läroplanens
kunskapsmål efterföljdes i skolorna.  För att kunna undersöka detta krävs att elevers kunskapssyn är
relativt lättillgänglig, att de vet vad kunskap är och att de har åsikter om vad de tycker är viktig
kunskap. Ett ytterligare krav är att eleverna kan frikoppla kunskapsbegreppet från skolvärlden och
reflektera över kunskap på en metanivå, på ett liknande sätt som i läroplanen. Efter att ha
genomfört mina provintervjuer är jag inte säker på att något av dessa kriterier helt är uppfyllda.

                                                                                                                                                        
8 Ibid
9 SOU 1992-94, s 66
10 Ibid
11 Ibid
12 SOU 1992-94, s 65-66

13 Utbildningsdepartementet, LPO-94, 1994, s 8
14 Utbildningsdepartementet, LPO-94, 1994, s 9
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Under mina tre provintervjuer kom jag underfund med att elever har mycket svårt att reflektera kring
kunskapsbegreppet på en metanivå, det skulle alltså bli mycket svårt att relatera elevers kunskapssyn
till den som finns i LPO-94. När jag ställde frågor om kunskap till eleverna kom jag snarare i kontakt
med elevers syn på skolkunskaper.  En fråga som väcktes i samband med den upptäckten var
varför eleverna har svårt att reflektera kring det abstrakta kunskapsbegreppet. Det kan i och för sig
vara ett tecken på att brister i skolans kunskapsförmedling förekommer, men ingenting man kan ta
för givet genom tre provintervjuer.

Efter att ha läst Skola för bildning hittade jag det jag sökte. I SOU 1992:94 står att läsa: ”Mål- och
resultatstyrning ställer krav på tydliga nationella beskrivningar av vilka kunskaper eleverna
skall utveckla och detta förutsätter i sin tur en kvalificerad kunskapsdiskussion bland
skolledare, lärare och elever på de lokala skolorna”.15

   Frågor som väcks omedelbart är: Hur väl medvetna är skolledare, lärare och elever om
kunskapsbegreppet? I vilken mån tillämpas och diskuteras läroplanens kunskapssyn i våra svenska
grundskolor? Är det möjligt för elever och lärare att följa läroplanens direktiv eller om målen helt
enkelt är för högt satta?
  Även om dessa frågor är mycket intressanta och av största vikt är de alltför omfattande för ett
examensarbete. Jag bestämde mig för att belysa högstadieelevers kunskapssyn från tre perspektiv,
vad de tycker om skolans ämnen, hur de upplever behållningen av skolans ämnen och hur de svarar
på frågan ”Vad tycker du är viktig kunskap”. Den bild jag får fram av elevernas kunskapssyn
kommer också att diskuteras kritiskt utifrån frågan om kunskapsbegreppet diskuteras i skolan.

1:3 Syfte och frågeställning

Föreliggande uppsats har två syften. Det första är att försöka belysa högstadieelevernas syn på
kunskap. Det andra är att kritiskt diskutera resultatet.  De övergripande frågor jag arbetar efter
är:

Vad tycker eleverna om skolans ämnen?
Vilken behållning har eleverna av skolans kunskaper och vad påverkar behållningen?
Vad svarar eleverna på frågan ”vad tycker du är viktig kunskap”?
Vilken kunskapssyn kan man utröna hos eleverna m h a ovanstående tre frågor?
Kan eleverna reflektera kring kunskapsbegreppet på en metanivå?
Vilka tänkbara faktorer kan ha påverkat elevernas kunskapssyn?

1:4 Metod

Jag har valt att göra en intervjustudie med åtta högstadieelever. Jag har använt semi-strukturerad
intervjumetod. Undersökningen är kvalitativ.

Val av metod

                                                
15 SOU 1992-94, s 59
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Valet av metod stod till en början mellan enkätundersökning och intervju.  Eftersom frågor om
kunskap och lärande  kan te sig mycket abstrakta och komplicerade, särskilt för barn och
ungdomar, bedömde jag att sådana frågor ställda av en anonym person via en enkät inte skulle
uppmuntra till utförliga, intressanta och väl genomtänkta svar, jag valde därför att istället intervjua ett
antal elever. Via en enkät är det omöjligt att förtydliga eller precisera sina frågor, något som jag
bedömt vara en absolut nödvändig möjlighet.
   Ju svårare frågor man behandlar, desto mer hjälp måste man ge intervjupersonen. Missförstånd
kan leda till missvisande svar som sedan tolkas och leder till en felaktig analys. Edmund Dahlström
skriver i sin bok ”Intervju och enkätteknik” att  ” Det som uppfattas(av intervjupersonen. min anm.)
är resultatet dels av den information som införs via sinnesorganen (stimuliinformationen) dels
av en i förväg befintlig disposition att uppfatta på ett visst sätt (förnimmelsehypotesen).16 Det
innebär att om jag inte rättar till missförstånd i intervjuförfarandet och klargör otydligheter kan det
leda till att intervjupersonernas svar grundar sig huvudsakligen på förutfattade meningar eller redan
befintliga åsikter.
   Vidare skriver Dahlström: ”Stimuliinformationen sägs vara liten när det som förmedlas är
oklart och mångtydigt och ofullständigt”.17 Kunskapsbegreppet är verkligen ”mångtydigt”.

Jag har i datainsamlingen använt mig av semi- strukturerade intervjuer. Valet av intervjutyp har flera
motiv. Jag ville ha ett antal ”kärnfrågor” att ställa till undersökningspersonerna. Dels ville jag
underlätta en jämförelse dels för att ge alla intervjupersoner samma material att ta ställning till. Jag
ville också ha möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna få fylligare och intressantare svar. En helt
ostrukturerad intervju bedömde jag som alltför otydlig, medan en helt strukturerad skulle bli stel och
lämna ytterst lite svängrum för improvisation (dessutom tror jag att en helt strukturerad intervju är en
ganska tråkig upplevelse för en intervjuperson).

Urval
Min ursprungligen idé var att först göra en enkätundersökning som urval för vilka jag senare skulle
intervjua. Syftet var att i ett tidigt stadium sålla ut ett antal elever som hade intressanta tankar kring
skola, lärande och kunskap. Jag valde emellertid att gå en annan väg istället. Jag tog kontakt med ett
antal SO-lärare på olika grundskolor i Linköping och lät dem välja ut olika lämpliga elever,
naturligtvis efter mina önskemål.
   Jag bedömde att högpresterande och aktiva elever skulle kunna ge de intressantaste svaren. Detta
medförde att de intervjuade eleverna genomgående är mycket duktiga i skolan. Urvalskriterierna har
från min sida varit ”en elev som uppfattas som motiverad och duktiga, samt att eleven är
relativt eller mycket framgångsrik i skolarbetet och   antas kunna tillföra något till min studie
genom att låta sig intervjuas”. D v s rätt inställning, duktig och verbal.
   Det huvudsakliga motivet bakom urvalsmetoden var att underlätta tillförlitligheten i intervjusvaren
och för att få ett mer gediget material att analysera. Ett mycket stort antal faktorer gör det svårt att
undersöka  just elever i högstadiet, jag har med min urvalsmetod velat underlätta intervjuandet.

Jag har djupintervjuat åtta högstadieelever varav hälften från åk. 7 och hälften från åk. 9, fem pojkar
och tre flickor. Urvalet har gjorts från fyra olika skolor i Linköping. Avsikten med urvalet är att få en
ökad spridning över årskurs, kön och skolor och därmed  öka bredden i materialet.

                                                
16 Dahlström, Edmund, Intervju och enkätteknik , s 15
17 Ibid
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Intervjufrågorna

 För att kunna besvara min frågeställning har jag ställt följande frågor till intervjupersonerna:

1: Berätta lite kort om dig själv: vad gör du på fritiden, hur är du som person och hur ser
din familj ut?
Första frågan syftar till att få reda på lite av elevens bakgrund. Hur upplever han sig som person, har
han problematiska hemförhållanden, o s v. Fritidsintressen säger ofta ganska mycket om en person
samtidigt som det upplevs som roligt att berätta om. Första frågan syftar också till att eleverna ska
börja prata sig varma kring sådant som handlar om dem själva. Eleverna skall genom denna första
fråga få en känsla av att intervjun är seriös. Slutligen initierar denna första fråga att intervjun ska
handla om intervjupersonen och inte något annat.

2: Vad tycker du om att gå i skolan?
Fråga 2 syftar till att avslöja elevens attityd till skolan.  Frågan är medvetet mycket öppen, här får
eleverna göra sin egen tolkning och berätta vad de vill. Tanken var att sådana faktorer som t ex svårt
att få kompisar, mobbning, lång väg till skolan, undermåliga lärare o s v skulle avslöjas här. Här
skulle också en eventuell ”besvärlig” attityd till skolan kunna avslöjas.

3: Hur uppfattar du att du själv är i skolan?
Fråga 3 syftar till att avslöja elevens självbild med fokus på skolan. Är eleven omtyckt av lärarna
eller ej, trevlig eller tjurig, pratsam eller tystlåten? Till frågan hör att svara på ungefär vilken
betygsnivå man befinner sig.

4: a: Om du får välja ett eller två ämnen som du tycker absolut bäst om i skolan, vilka
skulle det vara?
b: Varför tycker du bra om dem?
Eftersom jag inte vet vilka ämnen eleven har någon intressant uppfattning om, låter jag här
intervjupersonen själv välja ut vilka ämnen vi ska tala vidare kring. Frågan är tämligen meningslös om
den inte kompletteras med delfrågan ” Varför tycker du bra om dem?”. Elevernas motiveringar kan
bli mycket intressanta.

5: a: Om du får välja ett eller två ämnen som du tycker absolut sämst om i skolan, vilka
skulle det vara?
b: Varför tycker du illa om dem?
Fråga  5 kontrasterar fråga 4. Här är inte bara en jämförelse mellan de olika svaren på fråga 5
intressanta utan även en jämförelse mellan de olika svaren på fråga 4 med svaren på fråga 5.

6: Vad tror du att din lärare i följande ämnen tycker är viktig kunskap?

a: Slöjd?
b: Engelska?
c: Matematik?
d: Samhällsorienterade ämnen?

 e: Hur har du märkt det?
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Fråga 6 syftar till att avslöja lärares kunskapssyn så som den uppfattas av eleverna. Jag har inte
intervjuat några lärare utan låter istället eleverna säga hur de uppfattar lärares kunskapssyn. Frågan
är framförallt en ”uppvärmning” till fråga nr 7. Jag försöker få eleverna att reflektera kring
kunskapsbegreppet, något de säkert inte är så vana vid. Hur motiverar lärarna sitt ämne och sitt
metodiska val? Vad anser lärarna om detta och hur upplever eleverna lärarnas förhållande till ämnet?
Vilken typ av kunskap betonas av lärarna o s v? Jag har valt ämnen som till karaktären är mycket
olika varandra och som representerar olika former av kunskap.

7: vad tycker du själv är viktig kunskap?
Fråga 7 är egentligen den viktigaste frågan. Jag misstänkte emellertid tidigt att den skulle vara för
abstrakt och komplicerad.  Jag ville ändå ställa frågan. För det första ville jag göra eleverna rättvisa,
en uppsats med syftet att kartlägga elevers kunskapssyn borde ge möjlighet för eleverna att försöka
svara på den raka och koncisa frågan ” Vad tycker du är viktig kunskap?”. Det andra syftet var att
se hur de försökte besvara en sådan svår och abstrakt fråga.

8: Om vi antar att du haft ett prov i något ämne, vilket vet vi inte, du är nöjd (har presterat
som du brukar). Det går ca 3 veckor :

a: Hur mycket kommer du ihåg av detta?
b: Vad kommer du ihåg?
c: Varför tror du att du kommer ihåg just detta?

Fråga 8  syftar till att ge en annan infallsvinkel och på ett mer konkret sätt komma i kontakt med
elevernas syn på skolkunskaper.  Frågan innefattar kunskap i ett kvantitativt och kvalitativt
perspektiv och försöker också få eleverna att reflektera kring varför man kommer ihåg vissa saker
och inte andra. I många fall har jag spunnit vidare på frågan och även försökt ta reda på vad som är
lätt att glömma bort.

1:5 Metodiska problem

Generellt tror jag att högstadieelever är en mycket svår grupp att undersöka. Det är också min
erfarenhet efter att ha genomfört min undersökning. Apati, likgiltighet, rastlöshet, leda och trötthet är
något man får räkna med i intervjuer av högstadieelever. Det har ställt mycket höga krav på hur
frågorna är utformade hur intervjun genomförs, d v s när, hur lång tid den tar och i vilken miljö
den genomförs. Att ta hänsyn till alla dessa faktorer visade sig vara ett precisionsarbete som inte
alltid lyckades. Lyckligtvis kan man korrigera under intervjuns gång eftersom intervjupersonerna i
regel visar sin olust med all önskvärd tydlighet.

Först efter tre provintervjuer lyckades jag konstruera åtta frågor (med tillhörande delfrågor) som dels
var relevanta att ställa med tanke på mitt syfte, dels var möjliga för eleverna att besvara. De frågor
jag först arbetat fram i samråd med handledare visade sig vara svåra att få besvarade på ett
tillfredsställande sätt. I huvudsak har frågorna tenderat att vara alltför abstrakta, otydliga och
begreppsinriktade.



11

Eleverna i åk. 7-9 jag undersökt visade sig behöva konkreta exempel för att kunna ge intressanta
svar på abstrakta frågor. Av mina slutgiltiga frågor har de konkreta och enkla gett bäst resultat. Den
enda helt abstrakta fråga nr. 7 (Vad tycker du själv är viktig kunskap? )har eleverna krävt att få
den konkretiserad och preciserad. De konkreta frågorna  8:a,b,c har varit de som gett utförligast och
mest givande svar.

Otydlighet har framförallt visat sig vara ett problem i samband med begrepp som vi (vuxna) har en
klar och tydlig bild av. Vuxna tror jag också oftare tenderar att på ett självsäkrare sätt stå fast vid sin
subjektiva tolkning av ett begrepp. Eleverna frågade så gott som alltid vid minsta oklarhet. Sådana
frågor ( t ex: hur menar du?) kan vara mycket besvärliga att svara på. Ofta är man helt oförberedd
på att detta överhuvudtaget kan framstå som otydliga, för det andra kan det vara svårt att se vari
otydligheten består och för det tredje vill man i en intervjusituation inte styra elevernas svar alltför
mycket. Kunskap är ett exempel på ett begrepp som faktiskt framstått som mycket förvirrande hos
de elever jag intervjuat.

Tiden för intervjun visade sig ha mycket stor betydelse. Efter två misslyckade provintervjuer kom jag
underfund med att varken kort före eller strax efter matrasten var lämpliga tider för intervju. Hunger
före och trötthet efter matrasten gjorde att svaren blev korta och inte speciellt innehållsrika. Sena
eftermiddagar visade sig inte heller lämpliga.

Längden på intervjuerna var om möjligt av ännu större vikt. För korta intervjuer gjorde att
intervjupersonen inte hann ”prata sig varm”. Svaren blev korta och avvaktande t ex från intervju nr. 1
Fråga: ”Varför tycker du svenska är roligast?” svar:  Det är ganska lätt och så. För att
komma in på de riktigt intressanta och tillika svårare frågorna krävdes att eleven fått tala ganska
mycket (ca 10-15 min). Det som komplicerade förhållandena ytterligare var att intervjuerna inte
heller fick vara för långa. Intervjuer på en längd överskridande ca 35-40 min tappade mycket i
kvalitet de sista minuterna. Den tid som eleverna var mottagliga för svårare frågor bedömer jag till
ungefär 20 minuter.

Miljön var viktig, störningsmoment som vuxna under en intervju knappt lägger märke till kan få en
högstadieelev att komma av sig alldeles. Spring i korridorerna, kompisar som undrar när eleven är
klar, lärare som stör har kostat många minuters värdefull intervjutid. Jag tyckte mig till och med
märka att rummets möblering -ljus, stolar och storleken på bordet mellan oss hade inverkan.
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2. Undersökning

2:1 Intervjupersonerna

Anledningen till att jag ger en kort beskrivning av intervjupersonerna är framförallt att läsaren ska
kunna bilda sig en uppfattning om personerna bakom svaren. Jag tycker helt enkelt att en beskrivning
av personerna är på sin plats. Beskrivningarna av intervjupersonerna är i princip fria från tolkning och
endast sammanställda av uppgifter som eleverna själva gett mig.  Elevernas namn är fingerade.

Intervju 1
Simon går i årskurs 9. Han har två syskon, en tvillingsyster och en äldre syster som är 18 år. På
fritiden brukar han umgås med kompisar och han gillar att hålla på med datorer. Han tycker bra om
att gå i skolan eftersom man lär sig saker, utbildar sig och träffar folk. Han trivs för det mesta bra i
skolan. Han anser sig ibland vara lite slö i skolan, men brukar ha bra resultat när han anstränger sig.
Han klassar sig som medelmåttig men det varierar lite beroende på ämne. Han tycker emellertid att
han är medelbra i de flesta ämnen och tycker inte att han är särskilt ojämn.

Intervju 2
Mats går i åk 9. Han har två halvsystrar och separerade föräldrar. Ingen av hans biologiska föräldrar
är högskoleutbildade men har ändå mycket kvalificerade yrken. Hans äldre halvsyster är 23 år och
läser på högskola, den andra halvsystrarna är 8 år. På fritiden spelar han mest fotboll. Han spelar
året runt i en fotbollsklubb. På somrarna spelar han mest golf. Han trivs med att gå i skolan eftersom
han får utbildning, som är nödvändig för att få jobb. Ibland tycker han emellertid att skolan är rätt
jobbig, men mestadels hänger han med och anser sig duktig. Han tycker att han är lugn och sansad i
skolan och lyssnar på lektionerna. Han har VG i medel och är nöjd med sina skolprestationer.

Intervju 3
Emil går i åk 7. Hans mamma är gymnasielärare och hans pappa arbetar på SAAB. Han har inga
syskon. På fritiden spelar han mest innebandy och umgås med kompisar. Han tycker att det är kul att
gå i skolan och att vissa ämnen är roligare än andra. Han tycker bäst om idrott och bild. Han tycker
själv att han är ” lite sur ibland” i skolan men att det annars är ”det väl som det ska”. Han anser sig
vara ”medelduktig” på allt, mest VG och G men också ett och annat MVG. Sedan säger han att det
för det mesta är VG.

Intervju 4
Lina i åk 7. Hon har skilda föräldrar och en yngre syster på 10 år. Hon bor hos min mamma och sin
styvfar. På fritiden brukar hon vara med kompisar, spela piano (en gång/vecka), bordtennis och hålla
på med datorer/spela TV-spel. Hon tycker att det är kul att gå i skolan, men det beror mycket vad
det är för dag, säger hon. Onsdagar är inte roliga eftersom de är så långa. Bland skolans stora
fördelar är att man träffar sina kompisar och att lära sig nya saker, något som hon tycker att man
oftast gör. Hennes inställning är att om man vill lära sig lär man sig. Hon tycker att hon är olika på
olika lektioner På matematiken är hon oftast väldigt tyst medan  hon inte alls är sån under
språklektionerna, i synnerhet inte på engelsklektionerna.
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Intervju 5
Jimmy går i åk 7. Han har två syskon, en syster och en bror, båda är äldre. Han spelar tennis på
fritiden och har valt bort fotboll för att satsa fullt ut på tennisen. Han pluggar också en del på fritiden
när han inte umgås med kompisar. Han tycker det är kul och bra att gå i skolan, det är lite jobbigt att
bo så långt ifrån skolan som han gör, säger han.

Intervju 6
Ulrika går i åk 9. Hon bor på landet med sina bägge yngre bröder och sina biologiska föräldrar.  På
fritiden spelar hon fotboll och rider.

Intervju 7
Maddi går i åk 7, kommer ursprungligen från forna Jugoslavien och har bott i Sverige i 7 år. Han
lever med sina biologiska föräldrar och sina två småsyskon. På fritiden sysslar han mycket med
idrott. Han tycker om att gå i skolan och trivs med lärare och elever.

Intervju 8
Amanda går i åk 9. Hon kommer från Iran men har bott i Sverige nästan hela livet. Hon bor
tillsammans med sina biologiska föräldrar och sina tre syskon. Som person är hon mycket
engagerande och utåtriktad. Hon är mycket aktiv såväl i skolan som på fritiden. På fritiden tränar hon
bl a dans, musik och utövar friluftsaktiviteter. Hon tycker att det är ”skitkul” att gå i skolan.

2:2 Skolans ämnen

Den kunskap eleverna möter i skolan sker främst i mötet mellan elever och lärare via ett skolämne.
Vad eleverna tycker om skolans ämnen samt hur de motiverar sina svar kan kanske ge oss en nyckel
till elevernas kunskapssyn. Genom att låta eleverna själva välja ämnen att tala om hoppas jag kunna
få intressantare och mer uttömmande svar än om jag själv väljer ämne åt dem. Jag har alltså låtit
eleverna välja vika ämnen de tycker bäst respektive sämst om samt bett dem motivera sina svar.

Vilka ämnen tycker eleverna bäst resp. sämst om?

De ämnen som nämndes som roligast eller tråkigast av alla skolämnen var 13 stycken, d v s de flesta
av skolans ämnen. Eftersom vissa elever angivit fler än ett ämne har jag behövt rangordna dem. Det
ämne eleven angav som förstaval fick 2 poäng och det eleven angav som andraval fick 1 poäng
(fördelningen av poäng står inom parentes).
Ämnena fick då följande rangordning:

Populära ämnen

Idrott 6 p ( 3x2p)
Bild 4 p (1x2p, 2x1p)
SO-ämnen 4p (1x2p, 2x1p)
Matematik 3 p (1x2p, 1x1 p)

Svenska, engelska, franska 2 p(1x2p)
kemi 1 p

Impopulära ämnen

Biologi- 6 p (3x2p)
Matte 3p (1x2p, 1x1p)
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teknik 3p (1x2p, 1x1p)
SO  3p (1x2p, 1x1p)

Tyska och franska 2  p (2x2p)
slöjd,musik.1p

Vi ser att endast tre ämnen ”kolliderar”, d v s de har angivits som både populärast och impopulärast.
Av dessa är både matematik och franska ämnen som kan ha mycket med personlig läggning att göra, har
man lätt för matematik kanske man tycker bra om ämnet och omvänt. Det kan gälla även för franska,
men knappast för SO-ämnen som inte är karaktärsämnen i den bemärkelsen. Hittills kan vi inte säga
mycket om elevernas kunskapssyn genom denna enkla sammanställning, vi måste ta reda på varför de
svarat som de gjort.

Hur motiverar eleverna sina svar?

Jag har funnit några tydliga kategorier i elevernas svar. Jag har hittat tre huvudkategorier och ett
varierande antal underkategorier till dessa. Själva huvudkategorierna är mycket tydliga i
undersökningsmaterialet, medan underkategorierna  kan vara mycket svåra att skilja inom varje kategori.

Undervisning
Som underkategori till undervisningsrelaterade motiveringar finns de som har med undervisningens
metodik att göra. Det innebär på vilket sätt, med vilken metod man lär ut ett ämne, i svenska kan det t
ex gälla högläsning. Till undervisningsrelaterade hör också sådana motiveringar som är relaterade till
lärare. De kan förvisso också antas ha med metodik att göra, men gäller här sådant som  inte har med
metodik att göra t ex att läraren är orättvis, bedömer för hårt o s v.

Personliga
Naturligtvis kan man säga att alla motiveringar på ett eller annat sätt är personliga, men här är elevens
personlighet avgörande för vad man tycker om ett ämne. Det kan vara relaterat till vad man presterar för
resultat t ex att man har svårt eller lätt för ett ämne. Ytterligare en underkategori är när ett ämnes
karaktär är avgörande, t ex att man är intresserad av ämnet men inte riktigt vet varför. Resultat och
karaktär hör inte sällan ihop med varandra, varför ”karaktär” blivit till en kategori när eleven inte riktigt
vet varför han/hon gillar eller ogillar ett ämne. Ämnets karaktär är egentligen någon slags ”övrigt”
kategori. Där hamnar alla som kan ange ett ämne men inte riktigt motivera valet. Man skulle eventuellt
kunna dela upp kategorin i ytterligare flera.

Kunskapens värde
Den tredje kategorin har med värderingen av ett ämnes kunskaper att göra. Här lägger eleven in en
nyttoaspekt. Det är ett ämnes nödvändighet eller användbarhet som gör det populärt.
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Populära ämnen

Låt oss se hur elevernas svar vad gäller ämnen de tycker bra om fördelar sig över kategorierna. Bland
motiveringarna för de populära ämnena fick jag 22 olika motiveringar, beroende på att vissa elever dels
angav fler än ett ämne dels angav flera olika motiveringar. Jag har tagit med alla dessa.

Faktorer som gör ett ämne populärt

Tabell 1

Kategori Undervisnings-
relaterade

Personliga Kunskapens värde

Underkategori metodik lärare resultat ämnets
karaktär

nyttoaspekt

Antal
summa: 22

2 1 6 11 2

Den i särklass vanligaste motiveringen till de populäraste ämnena är den personliga.  Ämnets karaktär
tilltalar eleven eller att eleven har talang för ämnet d v s får bra resultat. Kombinationen av de två är
mycket vanlig, även om den inte alltid uttalas kan man ana att en elev som t ex tycker bäst om idrott
antagligen också är mycket bra i just idrott.
Ett typexempel på ämnets karaktär som avgörande motivering:

”Det är att vi får springa, det är väl att jag får hålla på med sport, jag tycker om sport och
sådär. Det är det som är det roliga med idrott. Jag tycker att det borde vara fler timmar i idrott
än det är, vi har bara två timmar i veckan.”
- Maddi åk. 7

Det är med ämnets karaktär som han motiverar sitt svar även om man kan ana att det kan vara för att
han är duktig på idrott.

Ett annat exempel belyser resultatet som en avgörande faktor till ett ämnes popularitet, det kommer från
Amanda och syftar på varför hon tycker franska är skolans roligaste ämne:

” För att det är ett språk och man upptäcker nya saker hela tiden. Nej men jag älskar att läsa
språk för att det är jag bäst i, jag läser 5 språk och har MVG i allihopa. Så det gillar jag bäst.”
-Amanda åk 9

Resultatet är avgörande, Amanda är en riktig språkbegåvning. Här är det naturligtvis också så att ämnets
karaktär tilltalar henne, men det primära är att hon har lätt för språk.

Undervisningsrelaterade motiveringar är den näst vanligaste kategorin i min undersökning av populära
ämnen. De har angivits vid tre tillfällen. Vi har två underrubriker att ta hänsyn till metodik och läraren.
Linas motivering är tydlig kopplad till metodiken:
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F: Vad är det som är roligast i engelska?
S: ”Att prata bara så här liksom…ja, om vanliga saker liksom t ex om man har varit på nån
semester eller nåt såntdär”
-Lina åk 7

Här visas svårigheten att föra intervjusvaren till specifika kategorier, dels har Lina talang för ämnet ( det
framgår i intervjun) dels nämner hon något som har med undervisningen att göra, metodiken är kul. Det
är roligt att prata engelska. Frågan är vad som är det primära.
Ett exempel på lärarens betydelse kommer från Maddi:

S: ”Jag är bra på matematik och jag tycker att det är roligt när man ska lösa uppgifter när man
tycker att det är svårt och så. Till slut kommer man på det själv och man känner sig
stolt…dessutom om man inte kan så kan läraren förklara bra. Han förklarar bra.”
Maddi- åk 7

Här kan också diskuteras vad som är det primära .Tre faktorer bidrar till att han tycker det är roligt med
matematik: hans talang, utmaningen och läraren. Han nämner t ex inte någon nyttoaspekt. Man kan ana
att hans talang för ämnet är avgörande för hans inställning och att utmaningen och den duktiga läraren
förstärker den.

Vad gäller kunskapens värde som en orsak är kriteriet att eleven ska anföra någon slags nyttosapekt.
Mats ger ett bra exempel:

”Jag tycker det är intressant och liksom veta vad som hänt innan så att säga liksom historia, dels
svensk historia, liksom det är intressant att veta hur folk hade det i det här landet innan och
världshistoria också man får liksom reda på så pass mycket om hur folk hade det och sådär.”
------
”…Det är det känns som man man får liksom man blir mer allmänbildad när man kan historia
och sådär, man känner till lite om när saker och ting hände och som liksom det orsakade och
såna saker.”
-Mats åk. 9

Dels tycker Mats att det är ett intressant ämne, men han lägger också in en nyttoaspekt i sin motivering.
Det handlar om att bilda sig och utveckla en förståelse för världen.
Samhällskunskapen motiverar han på följande sätt:

”Ja, det är, det som är mest intressant är att se hur samhället fungerar. man får, vi håller på med
ekonomi bland annat så man förstår hur svenska systemet är uppbyggt i alla fall till grunden och
förstår lite det är sånt man kan ha användning av senare i livet. När man t ex ska göra
bankärenden och såna saker.”

Här lägger förstärks intrycket av hans nyttoaspekt. Det handlar inte bara om att bilda sig utan att även
kunna tillämpa sina kunskaper i den praktiska vardagen. Han nämner däremot ingenting som tyder på att
han har någon speciell talang för dessa ämnen.
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De flesta motiveringarna till varför man tycker bra om ett ämne är alltså personliga. Gäller detta även för
motiveringar till varför man inte tycker bra om ett ämne? Vi ska göra en liknande uppställning för
impopulära ämnen.

Impopulära ämnen

Faktorer som gör ett ämne Impopulärt

Tabell 2
Kategori undervisnings-

relaterade
personliga kunskapens värde

Underkategori metodik lärare resultat ämnets
karaktär

nyttoaspekt

Antal
summa: 16

4 3 6 2 1

Även här har vissa elever angivit fler än ett ämne och fler än en motivering, varför antalet motiveringar
överstiger antalet elever. Även här finns ett par svårigheter i undersöknings-sammanställningen. Två
elever har endast angivit ett tråkigt ämne och vissa elever har angivit fler skäl än ett som motivering.
Färre ämnen har dessutom nämnts som impopulära och färre motiveringar för varje ämne än i
föregående undersökning om populära ämnen.
 Kanske är det lättare att identifiera orsaken till varför man tycker illa om något än varför man tycker bra
om det?

Resultatet av sammanställningen visar både på likheter och skillnader med föregående tabell. Även här är
det de personliga motiveringarna som dominerar, men inte lika uppenbart. Nästan hälften av
motiveringarna är undervisningsrelaterade, betydligt fler än i föregånde tabell  Endast en person tycker
att ett ämnes kunskaper är mindre relevanta.

Den vanligaste motiveringen rör resultat, vanligtvis att ämnet är för svårt, ett citat om franska belyser:

”Det är så fruktansvärt svårt och i och med att det är svårt så blir man ju mindre motiverad
liksom, man känner att man inte förstår det riktigt, och så känns det som…då är man ju nöjd när
man får godkänt och sådär på proven.”
-   Mats åk 9

Bland svaren finns också två motiveringar som rör ämnets karaktär, långt färre än i föregående
undersökning. Det tydligaste kommer handlar om religionsämnet:

Ja, det är väl…det finns ju många olika religioner, man blir förvirrad, det är några som säger så
och andra annat. Jag skulle helst inte vilja ha religion på timmarna
– Maddi, åk 7
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De undervisningsrelaterade motiveringarna är här vanligare än i föregående undersökning. Värt att notera
är att i undersökningen av tråkiga ämnen har fem motiveringar bestått i att undervisningen är det enda
som gör ämnet tråkigt, alltså inga andra faktorer har angivits. Det är förhållandevis mycket. Här finns
kritik mot framförallt metodik men också lärare. Ett citat   rör metodiken:

”Matte, jag tycker det är, det är väl mest nu då när vi sitter och arbetar i böcker och då blir det
jädrigt långtråkigt för att man bara sitter där och skriver och skriver och skriver det vore kul
med lite variation, nån gång i alla fall. Då blir det ju när man går dit man vet att man bara ska
sitta på samma ställe och skriva hela tiden. då känns det rätt långtråkigt, alltså.”
-Mats åk. 9

Ett annat svar innefattar även kritik mot läraren:

 ”För att vi gör aldrig någonting som är kul, våran lärare står bara och babblar och babblar och
babblar, och sen får vi skriva av det som han skriver på tavlan med jättedålig stil som ingen
fattar., sen är det en timme så alla sitter och somnar och så kommer han och säger ”sover ni nu
igen eller”. Det är likom tråkigt…om vi gjorde lite mer egna arbeten…en gång har vi gjort eget
arbete, men annars är det så att han pratar i en hel termin och sen kommer världens största prov
på det, så det är inget kul.”
–Amanda åk. 9

Endast en elev har vid ett tillfälle angivit att han inte ser riktigt vad han ska använda ämnet till. Det är
alltså en faktor som inte är någon speciellt viktig i min undersökning.
I det enda citatet som rör nyttoaspekten finns dessutom flera orsaker. Simon har redogör för många
orsaker till varför han tycket tyska är tråkigt. På frågan om han tror att han kommer att kunna få
användning för tyska senare i livet svarar han:

”… Jag ska byta till spanska i gymnasiet, så att jag kanske glömmer nästan allt, sen, nån gång i
tiden. Och så kommer jag säkert inte att använda det, för jag har inga planer att flytta till
Tyskland, eller nåt.”
-Simon åk. 9

Analys

Flera elever har endast angivit ett ämne som man tycker illa om. Det förefaller som att eleverna har
lättare för att ange ett ämne som de tycker illa om. Fler elever har också angivit endast en faktor till
varför de tycker illa om ett ämne. Kanske är det lättare att identifiera vad det är som gör att man tycker
illa om ett ämne? Vad gäller personliga motiveringar var ämnets karaktär en mycket vanlig faktor till ett
ämnes popularitet, medan endast två elever angav det som en avgörande faktor till dess impopularitet.
Detta styrker också min tes eftersom ”ämnets karaktär” främst anger att eleven inte riktigt kan svara på
frågan. Resultatet som faktor var lika vanliga i bägge undersökningarna. Antalet
undervisningsrelaterade motiveringar har mer än fördubblats i den senare undersökningen. Det tyder
på att undervisningen utmärker sig främst när den har stora brister.  Vad gäller nyttosapekt är det inte
någon särskilt vanlig motivering varken till ett ämnes popularitet eller impopularitet. Men den
förekommer dock.
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2:3 Kunskapens behållning

Ett annat sätt att närma sig elevernas kunskapssyn kan vara att undersöka hur eleverna uppfattar
behållningen av skolans kunskaper. Det handlar dels om vilka kunskaper eleverna upplever som lätta att
komma ihåg och vilka de upplever att de har mindre behållning av. Den till eleverna ställda frågan lyder:
Om vi antar att du haft ett prov i något ämne, vilket vet vi inte, du är nöjd (har presterat som
du brukar). Det går ca 3 veckor :

a: Hur mycket kommer du ihåg av detta?
b: Vad kommer du ihåg?
c: Varför tror du att du kommer ihåg just detta?

Jag har emellertid inte ställt någon fråga om vad de anser är svårt att komma ihåg. Man skulle kunna
göra det enkelt för sig genom att använda uteslutningsmetoden och anta att det som är svårt att komma
ihåg är allt annat än det eleverna angivit som lätt att komma ihåg. Så enkelt är det emellertid inte.
Eleverna kan t ex mycket ha förbisett något som gör det lätt att komma ihåg, detta får inte tolkas som
svårt att komma ihåg. Jag kommer därför så gott jag kan även försöka besvara frågan ”vad har eleverna
svårt att komma ihåg”, även om deras svar är långt ifrån lika omfattande. Jag kommer också att redovisa
och sammanställa de tänkbara faktorerna som eleverna upplever påverkar behållningen.

Jag hade tänkt mig någon typ av kvantitativa svar t ex att vissa kommer ihåg 50 % eller 20 %. Eleverna
hade mycket svårt att bedöma behållningen kvantitativt, eftersom så många faktorer påverkade den. På
så sätt fick jag, oftast utan att behöva ställa följdfrågor, svar på dels vad eleverna har lätt att komma ihåg
och dels vilka faktorer som påverkade behållningen.

Frågan om vad eleverna har lätt att komma ihåg och varför man kommer ihåg vissa saker har i min
undersökning visat sig flyta samman. På ett eller annat sätt kan man alltid hänföra en kategori till att svara
både på frågan vad och varför.  Låt mig ta ett exempel från tabellen nedan. En elev som angivit att
studietekniken är avgörande för varför man kommer ihåg vissa saker, man har helt enkelt läst på bra
inför ett prov, svarar samtidigt på frågan vad man har lätt att komma ihåg, nämligen det han har läst på
bra.

Jag har efter att ha analyserat materialet kommit fram till ett antal kategorier som tillsammans täcker alla
elevers svar. Oavsett om kategorierna är rättvisande eller inte har jag konstaterat att elevernas svar åter
visar på oförmågan att lyfta upp kunskapsbegreppet på en metanivå. Jag kommer att diskutera detta i
uppsatsens diskussionsdel.

Vad har eleverna lätt för att komma ihåg och vilka faktorer kan påverka behållningen?

Intressant eller viktigt?

Det är häpnadsväckande att så många som sju av åtta elever använt antingen orden ”intressantast” eller
”viktigast” i sina svar på frågan vad de kommer ihåg. Den eleven som inte använde något av orden ansåg
att det som var ”kul att lära sig” var lättast att komma ihåg. Fyra elever har svarat att det är lättast att
komma ihåg det som är ”intressantast”, de övriga (med ett undantag) har svarat att det är det man tycker
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är ”viktigast”. Eftersom eleverna använt just dessa ord kan man fråga sig, vilken innebörd lägger eleverna
i orden?

Intressantast skulle kunna kopplas till personligheten ungefär som man tycker något är roligt, d v s en
subjektiv uppfattning. Viktigast associerar jag närmast till att innefatta någon nyttoaspekt. Det kan vara
det som personen tycker är viktigast men också det som elever tror eller vet att läraren, föräldrarna eller
samhället tycker är viktigt. Eftersom eleverna i regel förklarat eller avslöjat vad de menar med respektive
ord har jag gjort en sammanställning.

Som ”intressantast” angavs t ex ett ämnes grunder, eller baskunskaper, i ett annat fall angavs sådant
som kan hjälpa en i framtiden t ex att skaffa jobb o s v, och i ytterligare ett fall som något som är
kopplat till ens egna personlighet t ex kvinnans situation på arbetsmarknaden om man är kvinna (mitt
exempel). En elev tyckte något var intressant som han hört lite om tidigare och därför blivit nyfiken. En
elev kunde inte precisera sig ytterligare.

Av de elever som använde sig av ordet ”viktigast” återfinns ungefär samma förklaringar, två elever
tyckte att baskunskaper var viktigast, någon att sådant som hjälpte en i framtiden var viktigast.
Vi kan med säkerhet konstatera att eleverna inte gör någon språklig åtskillnad mellan orden
”intressantast” och ”viktigast”.

Kategorierna:
Ämnesrelaterade: eleven upplever att behållningen varierar med ämnet. Ofta har ämnet som faktor
kompletterats med andra förklaringar.
Inlärningsrelaterad: Vissa elever anger att behållningen är beroende av hur mycket man läser på inför
ett prov och hur man läser på. Alltså en kvantitativ  och en kvalitativ aspekt.
Nyttorelaterad: Eleven upplever att behållningen ökar om man anser ha god användning för
kunskaperna.
Kunskapens karaktär: Eleven bedömer att en viss kunskap ger bättre eller sämre behållning, t ex
grundkunskaper eller detaljer.
Kunskapens kontext: Eleven upplever att behållningen ökar om den förmedlas i en viss kontext. Det
kan röra sig om att få ”kött på benen” efter att ha undrat länge hur någonting fungerar.

Faktorer elever nämner som påverkar behållningen positivt

 Tabell 3

kategori ämnes-
relaterad

inlärnings-
relaterad

nytto-
relaterad

kunskapens
karaktär

kunskapens
kontext

antal
summa: 17

4 4 2 4 3

Även här överstiger det sammanlagda antalet svar åtta, åter är det så att vissa elever angivit fler än ett
svar.

Fyra elever svarar att behållningen efter ett prov varierar beroende på vilket ämne provet angår.
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”Det beror på vilket ämne det är om det är t ex engelska eller franska eller nåt såntdär då
kommer jag rätt så lätt ihåg det. det kanske är lite svårare ned SO och sånadära som ja…
svenska och sånt när man ska…ja, kunna stava ord rätt och såntdär”
-Lina åk 7

Egentligen säger detta inte så mycket, vi skulle behöva undersöka vilka ämnen som eleverna har störst
behållning av, och vad det är i ämnets karaktär som ökar behållningen, för att kunna säga något om
kunskap. Alla elever som angivit ämnet som en faktor nämnde emellertid fler faktorer än denna. Låt oss
därför bara konstatera att några av eleverna upplever ämnet som en viktig faktor.

Fyra elever ansåg att inlärningen var en viktig faktor för vad man kommer ihåg och inte. Vissa elever
betonar att det gäller att läsa på mycket (kvantitativt)
 ”Det kan ju vara nåt som har  fastnat av ngn anledning eller så, som man har läst en massa
gånger. Men det är ju ändå de lättaste och viktigaste sakerna man kommer ihåg som alla får
lära sig som alla måste kunna”
-Ulrika åk 9

Andra har fokuserat på studieteknik, behållningen är beroende av hur man läser på inför ett prov
(kvalitativt).

”Det beror på om jag t ex glömmer att läsa och jag läser kvällen innan och jag lär mig allt
utantill, efter en vecka kommer jag kanske inte ihåg mycket kanske bara ¼ eller nåt av det jag
borde ha lärt mig. Men om jag läst på t ex en vecka före så läser jag varje kväll någonting så
kommer jag nog ihåg mycket”.
-Maddi åk 7

Även om elevernas tankar kring studiemetoder är mycket intressanta är det tveksamt om det ger svar på
min undran om vilken slags kunskap man upplever sig ha bäst behållning av.

Fyra elever ansåg kunskapens karaktär som en viktig faktor. Tre elever ansåg att det som är lätt att
komma ihåg är baskunskaper.
”Ja, det är väl grunderna för ämnet liksom, baskunskaperna…det är väl, sen kommer det massa
annat också som man inte kommer ihåg lika lätt.”
-Emil åk 7

Frågan är om baskunskaper är lättare att komma ihåg för att de ger sammanhang och förståelse, eller att
man läser på dessa för att de är viktigast att komma ihåg? Jag tror att båda förklaringarna ligger till grund
för svaren.

Amanda berättade att sådant som berör henne personligen har hon lätt att komma ihåg.
” Det kan ha nånting med dig själv att göra också, att du kommer ihåg. T ex ”ja, det hände ju
mig”, eller  ”det hände ju den som jag kände ”,  eller nåt såntdär. Jag brukar alltid hitta på
saker som  förknippas med det då kommer jag alltid ihåg det. Så tänker jag på det så tänker jag
på det andra och tänker jag på det andra så tänker jag på det, så det är bra.”
Varför tror du att du kommer ihåg just de här sakerna?
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”Därför att det berör mig, eller jag tycker det är kul, det berör mig eller nåt såntdär…det har
med mig att göra.”
-Amanda åk 9

Här är det kunskaper som berör och angår Amanda som hon har lätt att ta till sig. Jag bedömer det inte
som att hon anser ha större nytta av just de kunskaperna utan att det helt enkelt intresserar henne för att
hon har en personlig beröringspunkt med detta.

Tre elever anser att det som ger sammanhang (kontext)är lätt att komma ihåg.
 Det kan vara sånt som man du läser om och sen så kanske du alltid har undrat hur just det
fungerar och då så kollar du ju på det och så ser du vad som står där och så det fastnar ju där
när det liksom, du känner att det här vill jag verkligen veta, då fastnar det ju mycket lättare.
-Mats åk 9

Här för eleverna fram en mycket intressant aspekt som rör förståelse. Min tolkning är att dessa tre elever
tidigare fått några lösryckta faktauppgifter, men inte förstått ordentligt, när eleverna sedan läser detta i
skolan får de en mer eller mindre påtaglig ”aha-upplevelse”. De har börjat förstå och kunskaperna blir
mer bestående.

Två elever ansåg att den kunskap som har någon nyttoaspekt är det man kommer ihåg.
Det är väl, liksom olika saker, alltså det är ju olika grejor som jobb och såntdär, som alltså sånt
som inte är så viktigt när man ska jobba, det kanske man inte lägger så mycket uppmärksamhet
till.
-Lina åk 7
Här kan man också fråga sig om eleverna lättare fattar intresse för sådant som de kan ha användning för,
eller om de helt enkelt lägger ner mer arbete på sådana kunskaper eftersom de bedöms som nödvändiga
att lära sig.

Vad har eleverna svårt för att komma ihåg och vilka faktorer kan påverka behållningen?

Som tidigare nämnts är elevernas svar långt mindre utförliga i detta avseende. Dels kan det bero på att
jag i min intervju inte tydligt nog försökte få fram kontrasterna (jag frågade faktiskt inte alla eleverna
angående detta), dels kan det bero på att eleverna genom att ha tydliggjort några faktorer som leder till
god behållning anser sig har sagt vilka som inte ger god behållning. För tydlighetens skull har jag ändå
ställt upp samma tabell med samma kategorier även för dessa svar.

Faktorer elever nämner som påverkar behållningen negativt

Tabell 4

kategori ämnes-
relaterad

inlärnings-
relaterad

nytto-
relaterad

kunskapens
karaktär

kunskapens
kontext

antal 0 0 0 4 1
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summa: 5

Tabellen kan te sig missvisande. Avsikten är att få fram vad eleverna nämnt för faktorer som leder till
dålig behållning. Med andra ord det som eleverna glömmer bort. Jag vill också kunna jämföra svaren
från tabell 3. Endast fem motiveringar har förekommit. Fyra av dessa hade med kunskapens karaktär att
göra och en rörde kunskapens kontext.
Vad gäller kunskapens karaktär har fyra elever nämnt att detaljer är svåra att komma ihåg, det står i
kontrast mot grundkunskaper, eller baskunskaper som tre elever tycker är lätta att komma ihåg.
 
/…/Oftast är det ju mest det man kommer ihåg som det som man kanske inte såhär detaljer
kommer man ju inte ihåg sådär jättemycket av man kommer inte ihåg vad som händer vid en
fusion och sådär, utan man kanske bara kommer ihåg grunderna, men inte exakt vad som
händer.
-Mats åk 9

 En elev har nämnt att det som är svårt att komma ihåg har med att göra kunskapens kontext.

 Ja, det är sånt som kan vara lite invecklat, som man måste läsa ganska noga för att förstå, det
är ganska lätt att glömma bort…kanske massa namn och så
-Ulrika åk. 9

Vi kan emellertid säga mer om elevernas syn på vad som är lätt att glömma bort, även om de inte aktivt
berättat det.

Vissa elever avslöjade i föregående undersökning att behållningen efter ett prov beror på vilket ämne
provet gäller, detta faktum gäller oavsett man är ute efter vad som ger god behållning eller vad som ger
dålig behållning. Därmed har dessa elever även svarat på vad som är svårt att komma ihåg- det beror på
ämnet.

För de elever som nämnt studieteknik som en viktig faktor till att man kommer ihåg något gäller samma
princip. Läser man på bra kommer man lättare ihåg och omvänt- läser man på dåligt glömmer man mer.

Ingen elev har angivit att det är bristen på nytta som leder till att man glömmer bort vissa kunskaper. Det
finns heller inget annat som tyder på det.

Ingen elev har heller angivit någon personlig faktor av typen som Amanda angav för vad hon lätt
kommer ihåg.

Analys

För att en jämförelse mellan vad eleverna har lätt att komma ihåg resp. svårt att komma ihåg ska bli
rättvis borde jag även tillfrågat eleverna vet de har svårt att komma ihåg. Jag ska ändå kort kommentera
materialet. Eleverna har angivit fem faktorer som påverkar behållningen. Flera av dessa säger oss inte så
mycket om vilka mekanismer som ligger bakom behållningen. Inlärningsaspekten handlar t ex snarare
om hur man lyckas komma ihåg något. Flera kategorier glider också in i varandra att det t ex är lätt att
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komma ihåg grundkunskaper torde antingen ha att göra med att det ger en kontext, eller att de anses
som mest användbara.
Några elever rör emellertid något som har med kunskapssyn att göra. Kunskap som skapar förståelse
kan skönjas både bakom kunskapens kontext och bakom kunskapens karaktär. Kunskapens
kontext handlar mycket om att eleven får en ”aha-upplevelse” och kunskapens karaktär om att förstå
grunderna i något fenomen. Det senare kontrasteras av att det är svårt att komma ihåg detaljer.
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2:4 Hur svarar eleverna på frågan ”vad tycker du är viktig kunskap”?

Eleverna kan delas in i två grupper. I den första gruppen har frågan ställts helt opreciserad:
”vad tycker du är viktig kunskap”?, i den andra preciserade jag svaret något eller t o m ganska
mycket. Hur jag gjorde det varierade lite från gång till gång men vanligtvis ungefär: Nu kommer en
fråga som är…lite mer allmän sådär…och då menar inte jag…när jag ställer den här frågan så
menar inte jag ett  visst ämne eller så utan mer vad du tycker rent allmänt. Vad tycker du själv
är viktig kunskap?”. Efter att jag ställt frågan till ett antal elever ansåg den så svår att jag från början
preciserade för att leda in dem på rätt spår. (Notera att jag preciserade frågan till att syfta på mer
”allmän”, eller icke- skolbunden kunskap).Jag preciserade frågan till häften av eleverna medan de andra
fick försöka svara på den direkta frågan.

Svaren jag fick tyder på att mina mer preciserade frågor underlättade något för eleverna. Av de fyra
personer som fick den oprecicerade frågan krävde tre att få den preciserad. I den grupp som fick frågan
preciserad direkt var precis tvärt om, tre svarade direkt på den preciserade frågan och en ville ha den
ytterligare preciserad. Endast en elev svarade direkt på den opreciserade frågan. Det tyder på att frågan
var för omfattande och skulle behövas formuleras på ett annat sätt.

Det finns åtminstone två sätt att dela in elevernas svar. Man kan fråga sig vilka  svarade på en
”metanivå”  och vilka var mer ”skolkunskapsbundna”?  Man kan också undersöka vilken typ av
kunskaper eleverna angav. Vi börjar med elevernas skolbundenhet.

Tabell 5
kategori helt

skolkunskapsbundet
delvis
skolkunskapsbundet

icke
skolkunskapsbundet
(metanivå)

antal
summa: 8

5 2 1

De flesta eleverna svarade alltså egentligen på frågan som ” vilka skolkunskaper tycker du är viktigast?”.
Jag belyser med det kanske tydligaste exempel på ett helt skolbundet svar:

Så som jag sa i engelska så för att man ska kunna använda språket om man åker till England
eller nåt sånt och samma sak i tyska fast det har vi inte läst lika länge så det är inte lika lätt i så
fall. Sen i svenska så kan man ju kunna ta ut satsdelar och så, kunna grammatiken lite, i alla fall
så ska man kunna alla ordklasserna fast det lärde man sig på lågstadiet men det är några som
inte kommer ihåg då. Så ska man ju kunna, ja stå och prata inför hela klassen och så och läsa
då, om man ska kunna läsa högt ska man kunna läsa så bra med. Det är det mesta och så , man
ska känna till lite om alla viktiga händelser och vad som har hänt.
-Ulrika, åk 9
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Ulrikas svar säger oss ingenting om hennes kunskapssyn, hon räknar istället upp olika saker hon fått lära
sig i skolan. Kanske återger hon vad hennes föräldrar eller lärarna förklarat som viktigt. Kanske berättar
hon bara det hon kommer på i just den stunden, som exempel på sådant hon tycker är viktigt. Något
som är uppenbarat är att svaret inte befinner sig på någon abstrakt/filosofisk metanivå.

Det enda icke skolbundna svaret kommer från Amanda:

”Viktig kunskap? Sånt som har med framtiden att göra, så att du är beredd inför framtiden.
Dom kan ju inte hålla på och förbereda oss hela tiden men ändå…inte repetition eller nåt sånt .
Så att man är förberedd på vad som kommer i livet. Det är när man är i tonåren man har det
som svårast man vet ingenting…”
---
” T ex hur man kan klara sig ekonomiskt, hur man kan bo och hur det är med…för att när man
är i tonåren så vet man inte liksom vart man tillhör riktigt och så talar man om olika religioner
så kanske man bestämmer sig för att tillhöra någon, eller nåt sånt där och det har ju med hela
din framtid att göra…så att dom ger dig kunskaper på rätt sätt om olika saker för att det är ju
hela din bild inför  framtiden sen”
-Amanda, åk 9

Svaret har ingenting med skolan att göra, här handlar det om att lära för livet, om att klara sig och att
mogna som person- att bli vuxen. Hon anger visserligen en del skolkunskaper med framförallt hur de
tillämpas i det verkliga livet- det utanför skolan. Hennes svar befinner sig på metanivå.

Två av svaren var svåra att kategorisera, helt enkelt för att de är delvis skolbundna. Ett exempel:
”Ja, det är väl att man ska få en, ja man ska kunna det man…basen, eller vad man ska
säga…jag vet inte hur jag ska uttrycka mig riktigt. Man ska, man ska kunna räkna, man ska
kunna skriva, man ska kunna prata engelska, man ska kunna sånt som man behöver kunna för
att få jobb, skulle man kunna säga”
”Mmm, sen är det väl det som man tycker är intressant också, som person, det tycker man ju, det
vill man ju gärna veta mer om så att säga.”.
-Mats, åk 9

Mats svarar visserligen ”skolbundet” men han abstraherar också svaret. Viktig kunskap är inte bara det
lärarna förmedlar utan också det han tycker är intressant och det som hjälper honom att få ett jobb.

Jämförelse mellan elevernas svar mellan årskurserna

Vid tillfället för min undersökning har samtliga elever i stort sett avslutat sitt läsår, endast ett par veckor
av terminen återstår. 7:orna har alltså läst sitt första år på högstadiet och 9:orna nästan avslutat sin
högstadietid och de flesta står inför gymnasiet. Finns någon skillnad mellan åk. 7 och åk. 9 vad gäller
deras svar på frågan?

Tabell 6
kategori skolbunden delvis skolbunden icke-skolbunden
Åk. 7
antal

3 1 0
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Åk. 9
antal

2 1 1

Jämförelsen tyder inte på någon tydlig skillnad i svaren mellan åk. 7 och åk. 9. Visserligen   kan åldern
ha en smärre inverkan men resultatet kan också bero på de enskilda personerna som utvalts. Hade
siffrorna varit entydiga kanske man kunnat se åldern som en viktig faktor, men det är ingen slutsats man
kan dra av materialet.

Många av elevernas svar påminde om varandra. De gav oftast några exempel på vad som är viktigt att
kunna i olika ämnen, eller berättade vilka ämnen de tyckte var viktigast. De flesta eleverna lyfte något
tillfälle sina svar vid till en mer generell nivå som att vara ”allmänbildad”, eller att viktig kunskap är sådant
”som man behöver för att få ett arbete”. De flesta eleverna svarade att det mesta man lär sig i skolan är
viktigt, något som säkert står i kontrast mot vad svagpresterande elever skulle ha svarat. Jag hittade
några kategorier som tillsammans täcker in samtliga svar. Många gav uttryck för att allmänbildning är
viktig kunskap, att vara bra i alla ämnen eller att kunna ”lite av allting”. Några angav vikten av att kunna
”grunderna”, att man inte behöver kunna allt utan att det räcker att ha grundkunskaper. Ytterligare en
definition på viktig kunskap var sådant man har behov av i framtiden, vare sig det gäller att kunna få ett
arbete eller att kunna sy sina egna kläder. De flesta eleverna svarade emellertid inte antingen det ena eller
det andra, de flesta angav flera olika exempel på viktig kunskap.
Amanda tyckte att redskap inför framtiden var viktig kunskap, som att lärarna undervisade objektivt och
var positiva. Detta svar ligger nära det behovsorienterade, men är av mer generell karaktär. Mats tyckte
att det som är intressant är viktig kunskap, ”det som man tycker är intressant också, som person”.
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2:5 Vilken bild får vi av elevernas kunskapssyn?

Elevernas kunskapssyn, som jag först tänkt undersöka, dels m h a den direkta frågan ”vad tycker du är
viktig kunskap?”, dels genom att ställa frågor kring kunskap, t ex varför de tycker vissa ämnen är
roligare än andra samt  vad de kommer ihåg efter att ha skrivit ett prov, visade sig ge en mycket
fragmentarisk bild av elevernas kunskapssyn. Den svaga bild vi får fram är dessutom lång ifrån enhetlig.
Inledningsvis kan två gemensamma drag urskiljas.
   Det mest slående är oförmågan att frikoppla kunskapsbegreppet från skolan. Det andra är att eleverna
har svårt att lyfta upp svaren på en metanivå.

Kan elevernas åsikter om skolans ämnen ge oss några ledtrådar om elevernas kunskapssyn?
Eftersom det inte i första hand är elevens värderingar av kunskapen som avgör dess popularitet ger det
oss inte några viktiga ledtrådar. Hade eleverna motiverat sina val av ämnen med att ett ämnes kunskaper
hade högre värde, skulle det kanske hjälpa oss, så är emellertid   
inte fallet. Vad gäller undervisningsrelaterade motiveringar, säger de oss tyvärr inte heller mycket om
elevernas kunskapssyn. Undersökningen visar att undervisningen främst utmärker sig när den brister i
kvalitet, elevernas svar säger oss alltså inte vad de tycker är kvalitativ undervisning utan ger oss endast
några exempel på undermålig undervisning.

Eleverna uppfattar att en rad faktorer påverkar behållningen av skolans kunskaper. Det som uppfattas
som viktigt eller intressant. Många av dem hjälper oss föga, att behållningen varierar med ämnet är inte
särskilt överraskande men ändå mycket intressant, tyvärr avslöjar inte eleverna vad det är i vissa ämnen
som ger bättre behållning, vi har därför ingen nytta av svaren i detta avseende. De inlärningsrelaterade
motiveringarna är också mycket intressanta. Några elever visar lyfter fram både den kvantitativa och den
kvalitativa aspekten av inlärningens betydelse för behållningen.
   Flera elever nämner kunskapens kontext som en viktig faktor. Man upplever att kunskap insatt i en
viss kontext ökar förståelsen och har angivit att den kunskapen ger god behållning. Dessa elever
bekräftar att förståelse ger god behållning. Att några elever nämner grundkunskaper som lätta att
komma ihåg medan detaljer är svåra tyder på att dessa elever har lättare att komma ihåg kunskap som
leder till förståelse medan lösryckta fakta (detaljer) är svårare att komma ihåg. Kunskapens nytta ger
uttryck för att man bedömer kunskapens värde, att den kunskapen ska underlätta det framtida livet, t ex
att skaffa jobb o s v skulle te sig mycket intressantare om eleverna redogjorde för den kunskapen på en
abstrakt nivå, vilket inte är fallet.

Svaren på den direkta frågan vad de anser som viktig kunskap bekräftar det som tidigare sagts om
kunskap. Grundkunskaper är viktiga och sådana kunskaper som man har behov av i framtiden. Flera
elever nämner också att allmänbildning är viktig kunskap. Här märks också elevernas oförmåga att
frikoppla kunskapsbegreppet från skolan.

För att få en bild av elevernas kunskapssyn tror jag intervjuerna som helhet måste granskas. Jag har
därför plockat ut alla citat i samtliga intervjuer som jag anser rör kunskapssyn.
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Simon(åk 9)avslöjar inte någon kunskap på metanivå. Han anser att det är viktigt  ”att man blir lite
allmänbildad, lär sig lite om allting” och ”att man lär sig grundligt”. Det täcker in mycket av det
man uppfattar att skolorna vill förmedla till eleverna, både yt- och djupkunskap. Det sätter emellertid inte
in kunskap i något större sammanhang.   

Mats(åk 9) försöker förstå sin omvärld, inte bara lära sig fakta. ”det känns som man man
får…liksom man blir lite mer allmänbildad när man kan historia och sådär, man känner till lite
om när saker och ting hände och som liksom det orsakade och såna saker”. Det är en elev som
funderar mycket och söker svar på sina frågor ” du alltid har undrat hur just det fungerar”.  Han ger
på flera ställen i intervjun yttryck för svårigheter och otillfredställelse med faktakunskaper. ”ja man ska
kunna det man…basen, eller vad man ska säga” Han reflekterar också mycket över vilket värde
skolans kunskaper har. Det är viktigt att kunskapen är användbar ”sånt man kan ha användning av
senare i livet”. Det är uppenbart att han i första hand lär för livet, inte för skolan ”Det är viktigt för en
själv som person att man liksom har nånting som man kan engagera sig för, man känner att det
här är viktigt för mig, alltså vill jag, jag vill söka information om detta”

Emil(åk 7) avslöjar ingen kunskapssyn på någon metanivå. Han tycker emellertid att grundkunskaper är
viktiga ” Ja, det är väl grunderna för ämnet liksom, baskunskaperna”, varför avslöjar han inte. Han
vet vad kunskapen ska ge honom ”Det är ju bra när man ska få jobb”, men inte vilken kunskap som
ger detta. Han har lätt för att komma ihåg sådant som hjälpt människor till ett bättre liv ”sånt som har
varit viktiga för att man ska kunna leva, på allvar”, men ger närmast triviala exempel på detta (som
att mixern uppfanns).

Lina(åk 7) tycker också att viktig kunskap är den som man har användning för ”Jo, jag  tycker det är
viktigt för att man…det är inblandat i nästan varje arbete som finns”. Hon avslöjar att hon tycker
att grundkunskaper är viktiga genom att hon inte tillskriver detaljkunskap någon nämnvärt värde  ”Årtal
och sånt där, det är inte liksom det absolut viktigaste man kan tänka sig”. Linas kunskapssyn
tycks inte heller befinna sig på någon abstrakt metanivå.

Jimmy(åk 7) kommer på en intressant sak någonstans i intervjun.” Jag tror det är så om man tycker
nånting är tråkigt så är det nånting man inte riktigt förstår”.  Han visar att han förstått innebörden
av sammanhang och förståelse. Han öppnar också dörren för all kunskap skolan förmedlar och menar
att t o m den kunskap han nu anser sig ha minst nytta av (slöjd) kommer man kanske att behöva i
framtiden ”…så man vet ju aldrig, en dag så behöver man säkert den kunskapen”. Jimmys
kunskapssyn har inslag av metanivå.

Ulrikas(åk 9) uppfattning om kunskap är att den kunskap som förmedlas i skolan är viktig. Hon säger
sig inte sakna något i undervisningen och har en mycket okritisk hållning till skolan. Jag upplever inte att
hon har någon personlig uppfattning om kunskap, eller att hon reflekterat över kunskapsbegreppet. Hon
nämner dock en intressant sak som hon är osäker på om det är kunskap ”att kunna ansvara för
läxor”. Hennes syn på kunskap ter sig mycket outvecklad, den saknar metanivå.

Maddis(åk 7) kunskapssyn är intressant. Han visar sig ha förstått att skolan inte är kunskapens enda
forum ”man ska inte bara gå i skolan för att lära sig, när man är ute lär man sig också mycket”.
Å andra sidan visar han en stor respekt för den kunskap som förmedlas i skolorna ”Jag litar på
lärarna, vad dom säger”. Han vill helst ha sann, objektiva kunskaper och ogillar  osäker kunskap utan
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rätt och fel. Han talar mycket om matematik som det viktigaste ämnet för att t ex få arbete, något som
mycket väl skulle kunna höra ihop med att det är skolans enda ämne med helt sanna, objektiva
kunskaper ”Jag är bra på matematik och jag tycker att det är roligt när man ska lösa uppgifter
när man tycker att det är svårt och så. Till slut kommer man på det själv och man känner sig
stolt”. Han tycker dessutom sämst om religionsämnet, det kanske är det ämne i skolan som har flest
olika ”sanningar”. ”Det finns några som säger att Gud skapade Adam och Eva och dom,
vetenskapsmännen, säger att det var apan, eller att människan var apan från början. Så det kan
vara fel någonstans”. Maddi har faktiskt en uttalad kunskapssyn, närmast positivistisk, den befinner sig
bitvis på metanivå.

Amanda(åk 9) värderar skolans kunskaper på ett kritiskt sätt, kunskap som inte hjälper henne i
framtiden har hon ingen nytta av ”Viktig kunskap? Sånt som har med framtiden att göra, så att du
är beredd inför framtiden”. I motsats till Emil ger hon exempel på sådan kunskap” Du måste kunna
tänka själv vad som är rätt och vad som är fel och det är lite det som lärarna också ska lära, ta
egna beslut”, medan t ex engelska är viktigt för att ”man kan prata det överallt”.
Hon vill inte heller bli matad med ”färdigtuggad” kunskap utan vill själv bedöma, dra slutsatser och
värdera den kunskap skolan förmedlar. ”Jag tycker att det är roligare att upptäcka saker själv. Det
är inte kul att bara sitta och skriva arbeten”. Hon tycker också att det är viktigt att kunskapen
förmedlas på ett bra sätt ”att dom ger dig kunskaper på rätt sätt om olika saker för att det är ju
hela din bild inför framtiden sen”. ”Rätt sätt” förklarar hon också  ”Att dom är opartiska det är
väldigt viktigt så att man får tänka lite själv också”. Amandas kunskapssyn befinner sig på en
metanivå.

Analys
Vissa av eleverna har faktiskt en kunskapssyn. Att några elever nämner grundkunskaper som viktiga
och lätta att komma kan analyseras vidare. Varför anger eleverna just grundkunskaper. Min tolkning är
att antingen upplever eleven att grundkunskaper har stor nytta eller också att grundkunskaper ökar
förståelsen (eller både och).

Nyttan har också nämnts på andra ställen, då eleven gjort en värdering av skolans kunskaper. Tre elever
har nämnt den i samband med ett ämnes popularitet och två har nämnt den som faktor till behållningen av
skolans kunskaper. Det kan konstateras att vissa elever gör en värdering av skolans kunskaper där
man uppskattar kunskap som ter sig nyttig och har större behållning av den. Beträffande förståelse har
även den nämnts i andra sammanhang. Fyra elever har nämnt att kunskapens kontext kan öka
behållningen av kunskaper, de eleverna har givit uttryck för att förståelsen är en viktig komponent.

Undervisningen utmärker sig främst när den brister, varför den inte säger oss så mycket om elevernas
kunskapssyn.
Några elever har nämnt inlärningen som en viktig faktor. Medan andra lyfter fram en kvantitativ aspekt (
läsa på mycket) betonar andra en kvalitativ apset (läsa på rätt).

Tre elever har också starkt avvikit från de övriga nämligen Mats (åk 9), Maddi(åk7) och Amanda (åk
9). Mats söker förståelse och sammanhang, han vill förstå världen i första hand, han vill lära för livet.
Maddi vill ha ”sann” kunskap, han vill inte ha tolkningar och ”flummigheter”. Han  har en närmast
positivistisk kunskapssyn. Amanda söker redskap för framtiden. Hon vill besitta kunskapen att värdera
information, tolka och dra slutsatser.
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2:6 Vilka faktorer kan ha påverkat elevernas kunskapssyn?

Många faktorer kan ligga bakom elevernas kunskapssyn. Jag gör inte anspråk på att redogöra alla, men
jag ska försöka belysa några jag tror kan ha haft en stor inverkan.
Det abstrakta kunskapsbegreppet

Som övergripande orsak ligger självfallet kunskapsbegreppets komplexitet och mångfald. Ordet
”kunskap” är något de flesta använder ofta, utan att närmare förklara vad de lägger för innebörd i ordet.
Kunskap är något de flesta människor tar för givet utan att närmare reflektera över det. Kunskapen
behöver heller inte vara medveten: ” En stor del av kunskapen är inte formulerad, den är tyst och
finns som en underförstådd bakgrundskunskap”.18  Eftersom viss kunskap kan vara omedveten
uppstår svårigheter när man ska ha en åsikt, eller syn på denna kunskap. Något som slagit mig efter att
ha arbetat med denna uppsats är tanken på hur jag själv skulle ha svarat om jag helt oförberedd fick
frågan ”vad tycker du är viktig kunskap?”
   Språket tror jag således kan vara en viktig faktor i sammanhanget. Menar eleverna vad jag menar med
kunskap, eller lägger det in en annan innebörd i begreppet?  Är min fråga klumpigt formulerad eller har
jag använt för svåra och abstrakta ord? Kan eleverna inte reflektera kring kunskapsbegreppet eller
kanske rent av inte vet vad kunskap är, annat än det de möter dagligen i skolan?

Biologiska faktorer

Eftersom föreliggande uppsats inte har som syfte att kartlägga eller diskutera utvecklings-psykologiska
faktorers inverkan på elevers kunskapssyn kommer jag inte att närmare gå in på detta. Jag är emellertid
medveten om att t ex elevernas mognadsgrad och hjärnans utveckling   kan ha stor betydelse för
undersökningsresultatet och jag reserverar mig för detta.

Intervjusituationen

Det finns mycket som tyder på att eleverna gör en rimlig tolkning när de anger skolkunskaper. De vet att
jag är lärarstuderande, intervjun äger rum under skoltid och i skolmiljö och många av intervjuns övriga
frågorna handlar om skolkunskaper. Varför skulle jag vara intresserad av något annat än
skolkunskaper? Eleverna har dessutom inte haft möjlighet att förbereda sig, inte heller har de haft
obegränsat med tid på sig.

Urvalet

Jag kan ha gjort en missbedömning när jag antagit att högpresterande elever skulle ha lättare att
reflektera och filosofera kring kunskapsbegreppet. Ett inte alldeles orimligt antagande är att
högpresterande elever faktiskt inte reflekterar eller ifrågasätter kunskapen i så stor utsträckning utan har
en mer okritisk hållning till de kunskaper skolan förmedlar. Gunilla Svingby skriver om skolkunskaper:
”De blir värdefulla för vissa elever framförallt genom att de ger tillträde till högre studier, ger
arbete, ger tillträde till en inflytelserik kulturkrets- men inte främst genom sitt

                                                
18 SOU 1992-94, s 64
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kunskapsinnehåll”.19 Kan det vara dessa elever som jag intervjuat? De elever jag intervjuat
kännetecknas av att vara mycket motiverade till skolarbete. Deras höga motivation kanske beror på att
de själva eller någon annat t ex föräldrar intalat eleverna att det man lär sig i skolan per automatik är
viktigt och att det därmed värderar de kunskaper skolan förmedlar mycket högt. Mycket tyder på att så
är fallet, trots att flera elever nämner att kunskapens nyttoaspekt är viktig, anser få ett skolans brister i
detta avseende. Hade jag undersökt skillnaderna mellan låg- resp. högpresterande elever blev kanske
resultatet ett annat. Lärarna som gjort urvalet efter mina direktiv kanske valt ut elever de uppfattar som
begåvade, d v s har en okritisk inställning till skolans kunskaper.

Undervisningrelaterade faktorer

Kan en orsak vara ovana att reflektera kring det abstrakta kunskapsbegreppet? Man kan tänka sig att
om eleverna hade diskuterat begreppet vid något tillfälle med lärarna i skolan skulle de inte visat en
sådan osäkerhet och tvekan inför den. Finns det något som tyder på att lärare diskuterat kunskap med
eleverna?

Eleverna möter skolans kunskaper främst genom sina lärare, varför elevernas uppfattning om lärares
kunskapssyn, och deras sätt att förmedla kunskap skulle kunna vara intressant att undersöka. Frågan jag
ställt till eleverna lyder:

Vad tror du att din lärare i följande ämnen tycker är viktig kunskap?

a: Slöjd?
b: Engelska?
c: Matematik?
d: Samhällsorienterade ämnen?

 e: Hur har du märkt det?

De sammanlagda antalet lärare som nämnts i svaren är ca 30. Jag har intresserat mig för hur eleverna
uppfattar lärares kunskapssyn. Undersökningen visar att eleverna intimt förknippar lärares kunskap med
det ämne de undervisar. Uppfattningen är att lärare tycker att den viktigaste kunskapen är den de
själva förmedlar i sina ämnen. Ingen elev har vid något tillfälle frångått den principen.

Jag har i min analys också letat efter indikationer på att lärarna diskuterat kunskapsbegreppet med
eleverna vid något tillfälle. Jag har inte hittat några sådana indikationer på att någon lärare i något ämne
diskuterat kunskapsbegreppet på en metanivå, eller åtminstone frikopplat från det egna ämnet. Däremot
hittade jag två indikationer på motsatsen.

För det första att ingen elev frågar vilken slags kunskap jag är ute efter. Eleverna ger generellt ett
uttryck för att inte förstå att det finns någon kunskap som inte behöver ha med skolan att göra. De
svarar med den enda kunskap de känner till- skolkunskapen.

                                                
19 Gunilla Svingby, Sätt kunskapen i centrum, Uddevalla 1985
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En annan indikator är att ingen elev i samband med min fråga nämner någon situation där de diskuterat
kunskap med lärarna. I övrigt har det varit vanligt i intervjuerna att eleverna exemplifierar sina svar med
konkreta exempel från skolan.  Men ingen elev har alltså nämnt något samtal eller någon diskussion om
kunskap.

Undersökningen visar emellertid på att lärare ofta i sitt praktiska arbete använder sig av läroplanens fyra
”F”, och att de i samband med undervisning berättar att t ex förståelse är viktigt. Det är också mycket
vanligt att lärare vid olika tillfällen visat på att de kunskaper han förmedlar kan vara användbara även i
livet utanför skolan. I alla dessa fall är kunskapen kopplad till det specifika ämnet som undervisas.
Någon debatt eller diskussion om kunskap med eleverna har inte dokumenterats.
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3. Sammanfattning och diskussion

3:1 Resultatbild

Min undersökning visar på att:

Ett ämnes popularitet främst hör ihop med att ämnets karaktär tilltalar eleven samt att eleven presterar
väl i ämnet. Hur ämnet undervisas har visat sig vara av underordnad betydelse för dess popularitet.   Inte
heller bedömer man i dessa ämnen kunskapens värde nämnvärt högre.

Vad gäller ett ämnes impopularitet får vi en annan bild. Att eleven presterar dåliga resultat är den
främsta faktorn till att ett ämne är impopulärt. Den näst vanligaste orsaken är här brister i undervisningen.
Två elever nämner ämnets karaktär som en viktig faktor. Endast en elev nämner som faktor kunskapen
bristande värde.

Beträffande hur eleverna uppfattar behållningen av kunskaper förmedlade i skolan visar min
undersökning på att eleverna uppfattar att ett stort antal faktorer påverkar behållningen av kunskaperna (
fem faktorer har nämnts). Eleverna upplever att behållningen varierar med ämnet och att inlärning och
kunskapens karaktär är viktiga faktorer. De näst vanligaste faktorerna är i vilken kontext kunskapen
förmedlas (en kunskap som ökar förståelsen ger bättre behållning) och att grundkunskaper upplevs som
lätta att komma ihåg, medan detaljer ger sämre behållning. Två elever anger också kunskapens nytta
som en faktor.

Alla elever utom en har tolkat min fråga om viktig kunskap såsom rörande skolkunskaper, trots att jag
ställt frågan på ett annat sätt. Ingen större skillnad har kunnat påvisats mellan eleverna i åk 7 och åk. 9.
   Eleverna har angivit flera komponenter i viktig kunskap. De som varit mest framträdande är
kunskapens nytta (för framtiden och som redskap), grundkunskaper (nytta, förståelse), förståelse (t
ex kontext), allmänbildning. Allmänbildning är viktig kunskap, grundkunskaper är viktiga och sådana
kunskaper som man har behov av i framtiden.

Tre mycket intressanta porträtt har framtonat. Mats (åk 9), Maddi(åk7) och Amanda (åk 9). Mats
söker förståelse och sammanhang, han vill förstå världen i första hand, han vill lära för livet.  Maddi vill
ha ”sann” kunskap, han vill inte ha tolkningar och ”flummigheter”. Han  har en närmast positivistisk
kunskapssyn. Amanda söker redskap för framtiden. Hon vill besitta kunskapen att värdera information,
tolka och dra slutsatser.

Jag har också diskuterat några tänkbara faktorer till elevernas kunskapssyn. Den enda som jag har
vetenskapliga belägg för är att undersökningen tyder på att inte någon lärare diskuterat
kunskapsbegreppet med eleverna på en metanivå.

3:2 Kritik mot undersökning och resultat

Det är alltid svårt att veta hur mycket man ska kritisera sin egen undersökning. Alla vetenskapliga
arbeten har sina brister, så även detta. Jag ska därför kort beröra de brister i undersökningen och
resultatet som jag upplever som allvarligast.
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När man gör en intervjustudie utgår man automatiskt från att den man intervjuar är uppriktig. När det
gäller svårare frågor finns alltid risken att undersökningspersonen inte har någon uppfattning om detta, då
kan tillförlitligheten ställas på spel. Vad händer då i en sådan situation? Svarar eleverna det första bästa
de kommer på eller avstår de från att svara? I min undersökning har endast en person vid ett tillfälle
ansett sig inte kunna svara på min fråga, trots att mina frågor var mycket svåra. Det kan tyda på att
tillförlitligheten inte alltid är självklar, men det är inget vi varken kan bekräfta eller dementera. Man kan
också eventuellt ana att kompisars eller föräldrars påverkan genomsyrar vissa elevers svar även om inget
sådant dokumenterat fall gjorts just i denna undersökning.

Undersökningen kunde naturligtvis gjorts på ett annat sätt. Beträffande försöket att belysa elevernas
kunskapssyn kan man starkt ifrågasätta om min metod var den bästa. Jag har tidigare redogjort för olika
metodiska problem jag erfarit i samband med undersökningen. Alla dessa svårigheter gör naturligtvis
resultatet osäkrare.
   Mycket tyder på att ett annat sätt att närma sig det komplexa kunskapsbegreppet vore mer fruktbart.
Jag borde kanske konkretiserat som jag tänkt från början. En metod skulle kunna vara att låta eleven ta
ställning till olika konkreta situationer där olika slags kunskaper representerades. Ett annat sätt att
konkretisera skulle kunna vara att låta eleverna ta ställning till ett ”kunskapsspel” som hem-och-
skolaföreningen utarbetat. Poängen med detta spel är just att ta ställning till olika slags kunskap.
Elevernas val och tankar kunde sedan sammanställas och analyseras. Jag hade då kanske fått en mer
enhetlig bild av elevernas kunskapssyn.

Å andra sidan har min analys av den fragmentariska bild vi får av kunskapssynen lett mig in på en annan
viktig fråga, nämligen vad detta kan bero på. I och med min metod har jag konstaterat att eleverna har
svårt att reflektera kring det abstrakta kunskapsbegreppet, något som kan bero på att lärarna inte
diskuterat detta med eleverna. Det hade jag inte kommit i kontakt med om inte metoden visade brister.
Jag har tidigare nämnt brister i urvalet av elever. Eftersom jag misstänkte att frågorna var i svåraste laget
för högstadieelever och skulle kräva mycket reflektion valde jag att endast intervjua de jag trodde skulle
kunna svara bäst på mina frågor, nämligen högpresterande elever. Jag önskar att jag undersökt även
svagpresterande elever och gjort en jämförelse. Det hade troligtvis nyanserat bilden av elevernas
kunskapssyn.

Resultatet i undersökningen är beroende av min tolkning av elevernas svar. Tolkningar har i regel alltid
både sin styrka och sina svagheter.  Man kan bl a fråga sig hur träffsäkra mina kategoriseringar är, det är
t ex svår att bedöma värdet av kategorin ”ämnets karaktär”. Eftersom jag är en amatör i
forskningssammanhang tror jag att en erfaren forskare i beteendevetenskap säkert skulle ha kunnat
kategorisera på ett mer tillfredsställande sätt. Jag har även bortsett från biologiska faktorer. Kanske
vissa lärare diskuterat kunskapsbegreppet men att eleverna inte förstått det generella i begreppet. Jag
borde kanske också ställt en direkt fråga ifall eleverna diskuterat kunskapsbegreppet i skolan.

Det finns emellertid också olika faktorer som stärker trovärdigheten i resultatet. Undersökningsmaterialet
(eleverna) har mycket bra bredd, de har rekryterats från flera olika skolor, från olika årskurser och
bägge könen är representerade. Visserligen har undersökningen gjorts inom en och samma kommun,
men jag tror att Linköpings kommun är lämplig att undersöka. Samarbetet mellan kommunens olika
skolor och lärarhögskolan är väl utvecklat, varför kunskapsteorier torde vara minst lika väl förankrade i
Linköpings skolor som i någon annan kommun. I själva intervjuförfarandet har jag också gjort mycket
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för att öka tillförlitligheten i svaren. Jag har noga undvikit att störa och styra eleverna, jag har sökt upp
motsägelser i intervjusvaren för att minska missförstånd och jag har i de flesta fall läst upp elevens svar
för godkännande.

3:3  Avslutande diskussion

På frågan om vilken roll kunskapen skall inta i skolan kan bara ges ett svar- central. Kunskapen i dess
olika former skall vara den kärna kring vilket det nätverk vi kallar för skola bildas. Diskussionen kring
skolans fostrande, sociala roll, demokratifostran och annat handlar också om kunskap. Att fokus i
skoldebatten glidit ifrån kunskapsbegreppet tyder på att vår uppfattning om vad kunskap är har stora
brister. Läroplanens fyra ”F” är mycket väl genomtänkta men står sig platt om de inte tillämpas i det
dagliga arbetet i skolan. Dessa fyra ”F” skall också enligt LPO-94 omsättas i praktiken. Mycket tyder
på att kunskapens olika former också tillämpas i skolan, vilket gläder mig mycket.

Till detta kommer förutom att tillämpa kunskapsbegreppet i den dagliga undervisningen att även
”avslöja” kunskapssynen i LPO 94. En kunskapsdiskussion förordas också i skola för bildning ”Mål-
och resultatstyrning ställer krav på tydliga nationella beskrivningar av vilka kunskaper eleverna
skall utveckla och detta förutsätter i sin tur en kvalificerad kunskapsdiskussion bland skolledare,
lärare och elever på de lokala skolorna”.20

Jag är övertygad om att elever i grundskolan (1-9) länge har varit mogna för diskussion kring kunskap,
faktum är att de tycks vara det som saknas.  Det är emellertid viktigt hur man förmedlar begreppet. Det
går att förenkla, exemplifiera och konkretisera vilket komplext begrepp som helst, det är sådant en
lärare arbetar med.  En strikt abstrakt- vetenskapligt förmedling och diskussion av kunskapsbegreppet
tror jag är mindre fruktbar vare sig det gäller barn, ungdomar eller vuxna. Ett sätt skulle kunna vara att
bli ” den reflekterande praktikern”. Detta innebär att det eleverna gör i olika undervisningssituationer lyfts
upp på en mer generell och abstrakt nivå. Praktikern reflekterar inte bara för sig själv utan också inför
eleverna, det handlar om att motivera, analysera och legitimera sin undervisning.

                                                
20 Skola för bildning, SOU 1992:94
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