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1   INLEDNING

1.1 Bakgrund

Kunskap är ett begrepp som används i vardagligt tal och har olika konnotationer

i olika sammanhang. Beroende på det aktuella samanhanget kan begreppet syfta

till kunskap i en mer generell mening eller indikera något mer specifikt. Det kan

handla om allmängiltig eller vedertagen kunskap, om nytillförd sådan eller om

en enskild persons kunskap.

Begreppet definieras dock oftast inte i detalj utan används mer eller mindre

godtyckligt, med en till synes självklar innebörd i dess sammanhang. Betydelsen

antas vara underförstådd och förblir därmed outtalad, vilket bidrar till att ge det

dess vaga karaktär.

I lärarutbildningen möts studenter av detta skenbart givna men ändock diffusa

begrepp. Det diskuteras och problematiseras, vilket förhoppningsvis frambringar

större insikt, men även infallsvinklar till fler och djupare funderingar.  Som

lärarstudent har jag fått tillfälle att begrunda dess innebörd och fått ta del av

litteratur som berör ämnet.

Kunskap är ett svårdefinierat begrepp, vilket föranleder och har föranlett

forskare att vilja undersöka dess essens ända sedan den grekiska antikens tid.

Sokrates och Platon menar att kunskapen är konstant och begränsar begreppet

kunskap till att enbart innefatta det vi idag kan benämna vetenskaplig eller

akademisk kunskap.1 Aristoteles vidgar denna syn och delar in denna företeelse

(kunskap) i tre olika kategorier, nämligen episteme, fronesis och techne.

Episteme utgör den vetenskapliga kunskapen, som i likhet med Sokrates och

Platons definition är konstant och bevisbar. Fronesis beskriver den praktiska
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kunskapen och behandlar människans kunskap om sitt agerande i politiska och

etiska frågor. Techne är benämningen för den tekniska kunskapen.2

Aristoteles tredelning av kunskapsbegreppet och dess termer har fått förnyad

aktualitet i och med dagens utbildningspolitiska debatt. I den pågående

diskussionen om akademiska yrkesutbildningar och deras innehåll och

utformning problematiseras mötet mellan episteme och techne. Ett exempel på

detta är den nya lärarutbildningen som riksdagen tog beslut om i oktober 2000. I

Propositionen om en förnyad lärarutbildning deklareras att denna

yrkesutbildning med en lång seminarietradition bakom sig skall vila på

vetenskaplig grund, men ändock innehålla yrkesrelevans som till stor del baseras

på erfarenhetsgrundad kunskap.3

Denna erfarenhetsgrundade kunskap är mångfacetterad och forskare har försökt

att fastställa dess exakta beståndsdelar det senaste århundradet.  Molander

benämner denna typ av kunskap ”kunskap-i-handling” och menar att den i vid

utsträckning består av så kallad tyst kunskap, det vill säga en oartikulerad och

därmed till stor del omedveten kunskap.4 Magnusson hävdar att den

erfarenhetsgrundade kunskapen kan delas upp i två beståndsdelar, nämligen en

praktikgrundad kunskap och en personlig kunskap i vilken identiteten spelar en

viktig roll. 5

Som synes får kunskap en delvis annorlunda och mer specifik mening när det

kopplas samman med läraryrket och vilken kunskap en lärare äger/ska äga.  Som

blivande lärare anser jag att det är viktigt att försöka förstå innebörden och

komplexiteten i den praktiska kunskapen som i dagligt tal benämns

lärarkunskap. Att kunna reflektera kring skolans verklighet och speciellt sin

egen yrkesroll är nödvändigt för att möjliggöra utveckling, både vad gäller den

egna personliga utvecklingen och för att kunna bidraga till skolans utveckling.
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Enligt min mening, är detta en av de viktigaste lärdomar lärarutbildningen har

att förmedla till sina studenter.

1.2 Problemformulering

Förvärvandet av praktisk kunskap sker enligt Kvale först när den

nyutexaminerade läraren kommer ut på fältet och socialiseras in i skolans miljö.6

Även Rolf hävdar att denna del av socialiseringsprocessen utgör den mest

betydande delen.7 Detta har fått mig att reagera och undra vilken roll

lärarutbildningen har i sammanhanget. Det verkar orimligt att tänka sig att

studenter skall tillbringa 3.5 till 5 år på universitetet om det är vetenskapligt

bevisat att lärarkunskapen, i detta fall den praktiska kunskapen, endast kan

tillägnas efter utbildningen i den dagliga yrkesverksamheten.

Om detta vore fallet menar jag att läraryrket är i fara. Skulle förvärvandet ske

enbart genom modellinlärning ute på fältet minimeras möjligheterna till

utveckling, eller åtminstone skulle detta ske i betydligt minskad takt. För

förändring krävs nämligen reflektion, och för reflektion krävs teoretisering,

vilket inte tillägnas genom tradering. Lärarutbildningen har en oerhörT viktig

roll att spela när det gäller att få studenter att inse vikten av reflektion och att ha

ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till den egna verksamheten.

Jag hävdar att lärarutbildningen har en viktig funktion att fylla vad gäller den

praktiska kunskapen och att den därmed lägger en god grund för

vidareutveckling av densamma i det kommande yrkeslivet. Denna motsättning

mellan min egen åsikt å ena sidan och Kvales åsikt har fått mig att vilja

undersöka vad som står i de politiska dokumenten ifråga om den praktiska

kunskapen. Eftersom lärarutbildningen anses vara ett styrinstrument för
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samhällsutvecklingen vore det minst sagt anmärkningsvärt om dessa inte

anförtrodde lärarutbildningen ett stort ansvar vad gäller just denna punkt. För att

kunna göra detta på ett tillfredsställande sätt måste jag först definiera vad

praktisk kunskap är.

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att analysera begreppet kunskap hos ett antal

filosofer. Vidare att undersöka vilka komponenter begreppet praktisk kunskap

innehåller.

1.3.1 Frågeställningar

Vad avser valda kunskapsteoretiker med begreppet kunskap?

Vilka komponenter ingår i praktisk kunskap?

1.3.2 Avgränsning

Med uppsatsens givna tidsram och omfång krävs en viss avgränsning av ämnet.

Jag har i denna studie valt att begränsa mig till att skapa en definition av

begreppet praktisk kunskap utifrån elva filosofers syn på begreppet kunskap.

Det kunskapsteoretiska vetenskapsområdet innehåller betydligt fler teorier än

som redovisas i denna uppsats, men utifrån de premisser studien vilar på vore

det olämpligt att utvidga den valda krets av kunskapsteoretiker och deras teorier.

Dessa teorier är hämtade från olika tidsepoker och bidrar därmed till ett vidgat

perspektiv på begreppet praktisk kunskap.
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2    METOD

I detta avsnitt redogör jag för mina metodologiska överväganden och

tillvägagångssättet vid genomförandet av denna studie.

2.1 Ansats

För att uppnå uppsatsens syfte ämnar jag utföra en kvalitativ studie i form av en

begreppsanalys. En kvalitativ ansats innebär, enligt Starrin, att identifiera

variation, struktur och/eller processen i en på förhand vald företeelse, egenskap

eller innebörd.8  Larsson anser att det handlar om att karaktärisera, gestalta eller

påvisa hur något är beskaffat.9

Opdal menar att begreppsanalys har som mål att förklara och tydliggöra

karaktäristika hos ett begrepp som innehar en delvis eller helt oklar definition.10

Han anser att begreppsanalys har till uppgift att artikulera förbindelsen mellan

språksymboler och de fenomen de representerar. 11 Opdal hävdar vidare att denna

metod tar sin utgångspunkt i följande frågeställningar: vilka betingelser måste

vara uppfyllda för att språksymbolen ’x’ skall kunna gälla för ett fenomen? Kan

något med egenskaperna A1, A2 och A3 gälla för X?12

2.2 Urval

I urvalet av filosofer och teorier som skall studeras har hänsyn tagits till

uppsatsens tidsram och omfång. Urvalet av teorier skall spegla en historisk

utveckling och fånga tankar och idéer av avgörande betydelse för begreppet

praktisk kunskap. Det faktiska valet har skett dels på inrådan av handledaren och

dels i genomgången av litteraturen, vilken har visat på viktiga aspekter i olika
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teorier. Bedömningen av vilka filosofer och teorier som är av relevans för denna

uppsats har sedan tagit form parallellt med utarbetandet av studiens uppläggning

och tydliggörandet av syftet.

Litteraturvalet har genomförts på tre olika sätt. Handledaren har bidragit med

värdefulla råd i detta avseende, litteratur har sökts via Libris, och tidigare

använd kurslitteratur har kommit väl tillhanda. Litteraturen är av varierande

karaktär. Sekundärlitteratur i form av facklitteratur, handböcker och en

doktorsavhandling har använts. Originalverk av Aristoteles (i översättning) och

av Molander har analyserats.

2.3 Subjektivitet vs objektivitet

Kvalitativ forskning är av sådan art att uppnåendet av objektivitet i en

positivistisk mening starkt kan ifrågasättas.13 Starrin menar att denna

forskningsansats är beroende av subjektiva upplevelser och varseblivningar.14 I

och med att det ofta handlar om tolkningar påverkas resultatet av forskarens

subjektivitet och förförståelse. Larsson anser därför att det är av yttersta vikt för

forskningens validitet att förförståelsen redovisas.15

Det är dock tveksamt om en individ kan medvetandegöra och äga kunskap om

all sin subjektivitet och förförståelse. Det förefaller ytterst osannolikt, men ju

mer forskaren kan medvetandegöra och reflektera kring detta, desto säkrare

torde resultatens giltighet bli. Nedan följer således en redogörelse av min egen

förförståelse.

Min förförståelse består i att vara lärarstudent och mer eller mindre ständigt

filosofera och diskutera kring frågor som rör kunskap och praktisk kunskap i

form av lärarkunskap. Det mest betydande bidraget till min förståelse av ämnet
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har jag dock erövrat utanför den formella utbildningen, i samband med

kårpolitiska uppdrag inom universitetsvärlden. I vilken mån min förförståelse

har påverkat studiens resultat är emellertid svårt att bedöma.

2.4 Tillvägagångssätt

Begreppsanalysen genomfördes i två etapper. Först sammanställdes en

litteraturgenomgång som sedan analyserades för att ta reda på vilka

komponenter praktisk kunskap innehåller.

Genomgången av litteraturen utfördes genom att varje verk analyserades

beträffande en viss kunskapsteoretiker eller teori. Förstrykningar gjordes i

böckerna. De viktigaste aspekterna fördes sedan över i ett block, i vilket varje

kunskapsteoretiker fick sitt eget avsnitt. Detta resulterade i en sammanställning

av den mest väsentliga informationen. När litteraturgenomgången skrevs gjordes

en noggrann avvägning vilka delar av sammanställningen som skulle tas med.

När litteraturgenomgången var färdigställd analyserades denna. Innehållet i

varje stycke undersöktes beträffande ingående komponenter. När en komponent

hittades skrevs denna upp på ett papper som sedan fylldes på allt eftersom

styckena analyserades. Åtta olika komponenter framstod. Dessa består av:

kopplingen till handling, erfarenheten som grund, kontextualiseringen,

förhållandet mellan teori och praktik, reflektionens betydelse för kunskapen, den

etiska dimensionen, den personliga och den kroppsliga aspekten.
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3  KUNSKAPSBEGREPPET

I detta avsnitt skall en teorigrund läggas för analyserandet av ingående

komponenter i praktisk kunskap. För att möjliggöra detta kommer ett urval av

relevanta kunskapsteoretiker och deras teorier kring begreppet kunskap att

presenteras.

Kapitlet börjar med en redogörelse av kunskapsbegreppet utifrån Platons idéer

och sedan vidare sett ur Aristoteles perspektiv, eftersom denne anses vara

kunskapens fader inom kunskapsteorin.16

Därefter följer en presentation av fyra framstående filosofer som försökt att

definiera och vidareutveckla begreppet kunskap, nämligen Locke, Kant, Hegel

och Dewey. Deras verk har haft betydande spridning och har fungerat som

inspirationskällor för kommande generationer av kunskapsteoretiker. Locke,

Kant och Dewey har alla ägnat viss koncentration åt den erfarenhetsbaserade

kunskapen, vilket gör att de är av avgörande intresse för denna studie. Hegel, å

sin sida, bidrar med sin tes om dialektiken. Dessa behandlas under rubriken

Pragmatismen.

När detta avhandlats riktas uppmärksamheten mot ett fenomen inom

kunskapsteorin som  av Molander benämns kunskap-i-handling.17 Denna form

av kunskap kan beskrivas som tyst kunskap; en oartikulerad och till viss del

oreflekterad sådan. Detta fenomen jämför Hartman med den kunskap en musiker

besitter för att kunna spela fiol.18 Magnusson jämför den med en konstnärs

förmåga att välja pensel och färg;19 och Molander jämför den med den färdighet

en hantverkare äger.20 Kunskap-i-handling kan därmed sägas utgöra en del av

praktisk kunskap.
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3.1     Antikens kunskapsbegrepp

I den grekiska antiken var syftet med ”kunskap” att uppnå ett tillstånd av

endaimonia, det vill säga det fullkomliga, det goda för människan. Enligt Platon

skall mänskligheten sträva efter att nå det gudomliga genom att få tillgång till

den sanna insikten om idéerna.21 Aristoteles å sin sida hävdar att människan inte

skall eftersträva det gudomliga utan förverkliga den potential varje individ

äger.22 På så sätt uppnås det goda för mänskligheten med utgångspunkt i den

värld vi lever i, både för individen som sådan och för den mänskliga

gemenskapen i sin helhet.23

Såväl Sokrates som hans lärljunge Platon ägnar stor tankemöda åt frågor om etik

och politik, i förhållande till människors förehavanden och hur  mänskligheten

skall uppnå ”den bästa av alla världar”. Enligt Sokrates skall mänsklig lycka

”uppnås genom förnuftets tuktan”.24 Han hävdar att insikt om det goda endast

kan åstadkommas med hjälp av förnuftet. Platon menar att det goda och sanna

uppnås via matematiken och dess olika former. 25

Platon definierar begreppet kunskap som sann, berättigad tro, något som skall

vara objektivt säkerhetsställt och väsentligt skilja sig från vad han benämner

doxa, det vill säga åsikter och tyckande.26 Här läggs fundamentet för den

västerländska vetenskapssynen som fortfarande, 2400 år senare, är förhärskande.

Detta har fått epitetet episteme som i sin tur givit namn åt epistemologin; det

kunskapsteoretiska vetenskapsområdet. 27

Denna framstående filosof menar att människan föds med en ackumulerad

kunskap som är nedärvd från generation till generation. Det återstår bara för

individen att vinna insikt om den kunskap själen bär på genom att deltaga i den
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dagliga gemenskapen.28 I en dialog mellan Sokrates och Menon konstaterar

Platon genom Sokrates att ”allt forskande och lärande är intet annat än

erinring”.29 Denna syn på kunskapstillägnandet vinner allmänt gehör och förblir

den gängse åsikten ända till slutet av 1600-talet då den utmanas av Locke.

Platons elev, Aristoteles, utvidgade kunskapsbegreppet från att endast innehålla

episteme till att inbegripa inte mindre än fem olika delar. Dessa består av

episteme (vetenskaplig kunskap), fronesis (praktisk kunskap), techne (teknisk

kunskap), nous (intuitiv kunskap), och sophia (vishet).30 I ett modernt

kunskapsbegrepp talas det dock bara om de tre första, vilket medför att de två

sistnämnda lämnas därhän i denna redogörelse.

Utav begreppen episteme, fronesis och techne är episteme det enda som

Aristoteles betecknar som knowledge, det vill säga kunskap i dess rätta mening.

I likhet med Platons definition måste denna form av kunskap vara objektivt

säkerhetsställd. Episteme täcker således kunskapsområden såsom

naturvetenskap, teologi, matematik och metafysik.31

I Analytics förklarar Aristoteles att episteme har två komponenter som alltid

måste uppfyllas för att ett visst fenomen skall kunna få detta epitet. Dessa består

av  kravet på causality och kravet på necessity. Med causality menar han att

företeelsen måste kunna förklaras; att orsakerna bakom företeelsen måste vara

kända. Aristoteles för ett resonemang kring detta och kommer till insikt om att

det existerar vissa fenomen som inte kan uppfylla detta, men som ändå kan

betraktas som episteme. Han hävdar att de är self-caused eller self-explanatory,

det vill säga att orsaken till deras existens är  självförvållande eller att

förklaringen till deras existens går att finna i tingen själva. 32
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Kraven på necessity härrör ur tanken att fenomenet i fråga måste vara

oföränderligt och beständigt. Aristoteles skriver:

We all suppose that what we know is not capable of being otherwise;

of things capable of being otherwise we do not know, when they have

passed outside our observation, whether they exist or not. Therefore

the object of knowledge is of necessity. Therefore it is eternal; for things

that [are] of necessity in the unqualified sense are all eternal; and things that

are eternal are ungenerated and imperishable 33

Med denna passage menar denna antikens filosof att endast ting som är

oföränderliga och beständiga kan sägas vara kunskap i dess renaste form, det vill

säga vetenskaplig kunskap. Detta på grund av att de är konstanta och kan hållas

för evigt sanna. Denna form av kunskap handhar fenomen som är universiella,

till skillnad från fronesis som ägnar sig åt det specifika. 34

Aristoteles benämner den praktiska kunskapen, eller ”practical wisdom”,

fronesis. Detta begrepp kan inte betecknas som knowledge på grund av dess

föränderliga karaktär. Det skiljer sig härvidlag, i likhet med techne, i förhållande

till episteme.35 I den Nichomakiska etikens sjätte bok redogör Aristoteles

närmare vad som avses med fronesis.

Detta begrepp utgör fundamentet i denna kunskapens faders tankar kring etik

och politik. Det fokuserar nämligen problematiken kring hur mänskligheten

skall uppnå endaimonia, det goda.  Platon menar att det essentiella är tanken,

medan Aristoteles hävdar att det är den mänskliga handlingen som är det

avgörande. Han skriver att:

it [fronesis] is a true and reasoned state of capacity to act with regard

to the things that are good or bad for man. For while making has an
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end other than itself, action cannot; for good action itself is its end. 36

Att handla i enlighet med det goda anses vara ett självändamål. Det är endast

genom ett gott handlande människan kan uppnå det goda, därför utgör det goda

handlandet ett mål i sig.

Aristoteles menar att ägandet av fronesis kräver att personen ifråga har en

förmåga att väl överväga eller kalkylera vad som ligger i människans högsta

intresse och att handla i enlighet därmed.37 Förmågan att kunna kalkylera

beskrivs som ”handhavandet av korrekt praktiskt tänkande, med hjälp av vilket

individen snabbt kan dra korrekta slutsatser utifrån de korrekta premisserna”. 38

Med andra ord skall individen göra en riktig tolkning av situationen, och utifrån

bedömningen av förutsättningarna och omständigheterna besluta vilket som

framstår som det bästa handlingsalternativet. Nämnda filosof menar att:

Practical wisdom (...) is concerned with things human and things about

which it is possible to deliberate; for we say this is above all the work of

the man of practical wisdom, to deliberate well 39

Detta kräver en utvecklad karaktär, vilket tydliggör den moraliska aspekten av

fronesis. Individen måste vara moraliskt upplyst för att kunna avgöra vad som är

bra för människan. Utan moral är det omöjligt att kalkylera väl och därmed att

handla i enlighet med det goda. 40

För att särskilja fronesis med det närliggande begreppet förståelse gör

Aristoteles följande distinktion: ”practical wisdom issues commands, since its

end is what ought to be done or not to be done; but understanding only

judges.”41 Med ovanstående menar han att det inte räcker att endast äga

förståelsen, eftersom denna enbart dömer andras handlande, och inte inbegriper
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det egna handlandet.42 Att handla i enlighet med det goda kräver förståelse

kopplat till viljan att verkställa handlingen.

Enligt Aristoteles är erfarenheten individen bibringas av aktivitet eller handling

av yttersta vikt för kunskapen, eftersom det är i erfarenheten människans

uppfattning om fenomenen grundläggs.43

from perception there comes memory, as we call it; and from memory

(when it occurs often in connection with the same thing) experience – for

memories that are many by number form a single experience. And from

experience, or from the whole universal that has come to rest in the mind

(…) there comes a principle of skill and of knowledge. 44

Med detta menar Aristoteles att det genom perceptionen, det vill säga

iakttagelser och intryck, bildas erfarenhet. Denna erfarenhet används sedan i

bildandet av kunskap i dess olika former.

Detta för oss vidare till Aristoteles tredje begrepp, nämligen techne, den

tekniska kunskapen. Den framförställda bestämningen, teknisk, bör dock ej

missuppfattas. I detta sammanhang skall den närmast tolkas som teknisk i en

praktisk bemärkelse; själva utförandet om man så vill.

Aristoteles gör denna distinktion mellan fronesis och techne:

making and acting are different (...) the reasoned state of capacity

 to act is different from the reasoned state of capacity to make. Nor are

they included one in the other; for neither is acting making nor is

making acting.  45
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Aristoteles tydliggör härmed en skillnad mellan att skapa och att handla. Techne

handlar alltså om att skapa och inbegriper områden såsom konst, hantverk och

retorik.46 Dessa kräver alla en sorts intelligens för att kunna utföras. När

Aristoteles diskuterar vad konst är, skriver han att ”art is identical with a state of

capacity to make, involving a true course of reasoning”.47

Techne beskrivs som:

A skill (or ”art”) [that] enables us to know what steps to take and bring

something into being; examples of skill includes shoemaking, which brings

into being something material (a shoe) and medicine, which brings into being

something immaterial (health). 48

Det handlar därmed om att veta, att äga kunskap om, hur något skall skapas; och

att sedan kunna tillämpa denna kunskap på ett korrekt sätt för att utföra själva

skapandet till största tänkbara belåtenhet.

Både fronesis och techne inbegriper härvidlag handling. Skillnaden ligger däri

att fronesis skall användas för att uppnå det bästa för människan, det goda,

medan techne skall användas för att skapa.

3.2  Pragmatismen

Denna rörelse tog sin början på 1800-talet i det reformvänliga USA och har fått

vida efterverkningar vad gäller synen på kunskap och undervisning både i USA

och i Europa, däribland Sverige.49 Pragmatismen grundar sina idéer på bland

annat teorier av filosoferna Locke, Kant och Hegel.50 Dessa kommer därför att

presenteras nedan och sedan följer en redogörelse av pragmatismen och dess

främsta företrädare, Dewey.
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Utöver det faktum att John Lockes idéer lägger grunden till parlamentarismen

efter den engelska revolutionen 1688, får även hans teorier inom det

pedagogiska området stor genomslagskraft. Locke deltar med iver i den livliga

debatt som bedrivs i slutet av 1600-talet.  1690 publiserar han således sitt verk

Essay Concerning Human Understanding, i vilket han tar strid med Platons

hävdvunna teori om att människan föds med kunskap, att denna existerar i själen

och nedärvs från generation till generation. 51

Locke menar att människan föds tabula rasa, det vill säga själsligt tom, såsom

en slät griffeltavla som sedan livet och framför allt erfarenheten skriver sin

historia på.52 Han hävdar att människan endast kan ”tänka med hjälp av idéer

och alla idéer härrör ur erfarenheten”.53 Denna erfarenhet upplevs genom de fem

sinnenas förnimmelse och därur skapas idéerna. Människan blir därmed en sann

produkt av sin miljö. Med dessa tankar får den engelska empiricismen sin

begynnelse.54

Genom att förändra miljön, det vill säga de erfarenheter en individ utsätts för,

kan individens och därmed mänsklighetens situation avsevärt förbättras. Locke

menar att ”[t]hrough reform, better education, humanistic virtues, and the

progress of science man will improve his lot. Through reason, common sense,

trust in himself, and belief in the future man will advance.” 55 Han bidrar här

med en tanke som får långtgående verkningar på människans sätt att tänka kring

sin egen existens och sina möjligheter. Tillsammans med Newton anses Locke

vara en portalfigur för den engelska upplysningen.56

Kant är 1700-talets gigant på den filosofiska och kunskapsteoretiska arenan. I ett

av hans mest betydande verk Critique of Pure Reason diskuterar han

problematiken kring åtskiljandet av det erfarenhetsgrundade: a posteri, och det

icke-erfarenhetsgrundade: a priori. Kant utmanar häri den traditionella
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metafysikens tanke att det går att göra uttalanden om världen och dess tillstånd

oavlåtet erfarenheten. Han hävdar att kunskap om världen omöjligt kan existera

utan mänsklig kognition, och att det är denna förmåga att tänka som möjliggör

att vi utifrån erfarenheten kan göra icke-erfarenhetsgrundade antaganden om

världen och dess tillstånd.57

Kant ägnar stor uppmärksamhet kring frågor rörande etik. Hans teorier härom

grundar sig på övertygelsen att människan har ett värde i sig och inte endast

utgör ett medel. Kants etiklära kan ses som en form av pliktetik och följer

liksom den vetenskapliga kunskapen universiella lagar.58 Inom moralfilosofin är

denne filosof mest känd för vad han benämner det kategoriska imperativet. Det

går ut på att människan skall handla i enlighet med tanken att riktlinjen för

dennes vilja skall kunna upphöjas till en princip för en allmän lag.59

Kants kunskapsbegrepp inbegriper endast episteme och techne, i vilket etiken

ingår i episteme eftersom den i likhet med den vetenskapliga kunskapen anses

vara universiellt giltig. Han hävdar vidare att det inte existerar någon skillnad

mellan det praktiska och det tekniska kunnande, i och med att det rent praktiska

saknar koppling till det teoretiska. Kant benämner de handlingar som ändock

kräver insikt de praktisk-tekniska, vilka därmed sorterar under techne.60

Även Hegel har varit mycket inflytelserik och har nått vida berömmelse med sin

tes om dialektiken. Han presenterar i sitt verk Phänomenologie des Geistes

(1807) en utvecklingsmodell; en dialektisk sådan. Hegel försöker häri komma

underfund med och lösa förändringens mysterium. Hans teori om dialektiken

består i att en tes och dess motsats, en antites, förenas i en högre enhet och bildar

en syntes. Denna syntes har i sin tur en antites och dessa två bildar en ny syntes.

Processen pågår ända till dess att den absoluta sanningen  är uppnådd.61
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Hegel menar att tänkandet och verkligheten är dialektiska, det vill säga bildar en

syntes. Detta innebär att ett problem kan ses i sitt totala sammanhang med

helheten.62

De ovan nämda filosoferna har som sagt påverkat och bidragit till det teoretiska

fundament som pragmatismen vilar på. Denna rörelse tar sin början på 1870-

talet med kunskapsteorikerna Peirce och James i spetsen. Peirce utgår från

Alexander Bains tes om att ”beliefs are habits of acting rather than

representations of reality.” 63 James, å sin sida, bidrar med sin berömda teori om

“[a] stream of consciousness”, vilket innebär att människan fokuserar på och tar

tillvara det hon har behov av och att medvetandeinnehållet byggs upp i enlighet

med den enskilda individens handlingsprogram.64 Pragmatismens kunskapssyn

består i att människan anses vara en praktiskt handlande varelse och att kunskap

skapas i själva handlingen.65

Enligt pragmatismen utgör erfarenheten grunden för all kunskap. Människan kan

härmed omöjligt äga kunskap om något utanför sin egen erfarenhet. Denna

erfarenhet baseras dock på gemensamma och objektiva upplevelser bestående av

fenomen förgivettagna i vardagslivet. 66

Peirce menar att ”upphovet till människans tänkande är att söka lösningar på

problem” och att det han benämner reflekterat tänkande grundar sig på tvekan

och tvivel. Det är denna tvekan och tvivel som leder till ny kunskap genom

reflektionen dessa ger upphov till. Reflektionen möjliggör distansiering till

rutiner, handlingar och därmed erfarenheten. Denna distansiering innebär att

människan kan ta kontroll över situationen och sedermera förändra den.

Kunskap består således av två komponenter, nämligen erfarenhet i kombination

med reflektion.67
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Enligt Peirce är kunskapens syfte att lösa problem och att skingra tvivel. Dess

funktion är vägledande. Kunskapen skall vägleda människan i sitt handlande och

påvisa det bästa tänkbara handlingsalternativet. Bedömningen huruvida

handlingen är korrekt eller inte görs utifrån de praktiska konsekvenser den får. 68

Denna del av pragmatismen bär starka klassicistiska drag. Aristoteles definition

av fronesis innebär ju att människan skall använda sin praktiska kunskap för att

handla i enlighet med det goda.

I likhet med fronesis är kunskapen enligt pragmatismen föränderlig. I och med

att dess uppgift är att lösa problem i människans vardag är den situationsbunden.

Denna kontextualitet innebär att kunskapen inte äger någon universiell eller

konstant giltighet.69 Den är enbart giltig för den givna situationen.

Dewey är den representant för pragmatismen som vunnit mest berömmelse och

som gjort denna rörelse känd. Han anammar pragmatismens grundtankar när han

studerar på Johns Hopkins universitetet och kommer i kontakt med Peirce.

Dewey vidareutvecklar pragmatismens idéer och skapar en egen pedagogisk

grundsyn. Denna benämner han credo och den inbegriper utöver pragmatismen

även individualism och dialektik.70

I likhet med Locke menar Dewey att människan påverkas och är en del av den

miljö i vilken hon befinner sig. Människan äger dock kapaciteten att förändra

denna miljö och därmed förutsättningarna för själva varandet. 71 Att utföra

sådana intentionella handlingar kallar Dewey för intelligent handlande.72 Dessa

handlingar bidrar till en ständig förnyelseprocess av erfarenheten, och därmed

av kunskapen.73

Deweys teori kretsar kring tre grundtankar. Dessa består av vikten av den

mänskliga aktiviteten, att kunskapen är kontextualiserad och att syftet med
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denna kunskap är att göra nytta. Han hävdar att människan är förbunden med

naturen genom den mänskliga aktiviteten, och att det är genom denna aktivitet

som människan involveras i världen.74

Nämnda kunskapsteoretiker kritiserar häri kunskapsdualismen, i vilken

människan anses vara skild från den värld hon äger kunskap om och deltar i.

Han menar att människan ”handlar i världen och det är i själva handlingen, i

relation till miljön, som kunskap uppstår.” 75 Dewey hävdar vidare att aktiviteten

omöjligt kan separeras från dess innehåll, det vill säga form och innehåll utgör

för honom en enhet.76 Vi kan här tydligt se Hegels och dialektikens inflytande

på Dewey.

Dewey tar även strid med klassicismens uppdelning mellan teori och praktik,

och menar att det är futilt att göra åtskillnad mellan dessa. Uppdelningen har sitt

ursprung i en människosyn som separerar det fysiska och det själsliga. Detta

hävdar Dewey är att betrakta som irrelevant i och med att handlingen både är

fysisk och mental.77

Med att kunskapen är kontextualiserad och att syftet med densamma är att

åstadkomma nytta, vill Dewey påvisa att kunskapen aldrig kan existera i ett

vakuum, utan finns i ett sammanhang. Han menar därutöver att kunskapen

enbart är intressant för människan om den kan sägas utöva någon positiv

påverkan på det mänskliga livet.78

Dewey anser att det förgångna, samtiden och framtiden hör samman. Detta på

grund av att den erfarenhet som tillägnats i det förflutna är avgörande för hur

problem hanteras i samtiden och i framtiden. Kunskapen kan därmed sägas vara

prospektiv.79
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Denne pragmatists teorier syftar främst till kunskap, utbildning och demokrati.

Han menar att det väsentliga med kunskap och utbildning är att de grundar sig

på den mänskliga aktiviteten och att de söker lösningen på de existerande

problemen, och därmed tillfredsställer uppkomna behov. Den demokratiska

aspekten tydliggörs i Deweys åsikt att utbildning skall leda till frihet. Denna

frihet definierar han som en intellektuell sådan som åstadkoms genom en

medveten och reflekterad handling.80

Den kända devisen ”Learning by doing” utgör grunden i Deweys teorier om

utbildning och undervisning. Med detta menar han att elevens erfarenhet och

intresse skall stå i fokus och att undervisningen skall utgå ifrån dessa. Elevens

tillägnande av kunskap skall dessutom ske i samspel med omgivningen.81

Dewey skriver i Framtidsskolor:

händer, ögon, öron, ja hela kroppen är kunskapskällor. (...) Ingen bok

eller karta kan ersätta den personliga erfarenheten. De kan inte träda i

stället för en verklig resa... 82

och

Läroämnena utgör den högsta utvecklingen som är möjlig av barnens

enkla vardagserfarenheter. Skolans uppgift är att ta barnets obearbetade

erfarenheter och organisera dem till naturvetenskap, geografi, matematik

eller annat som utgör lektionstimmens innehåll. 83

Förutom sitt engagemang i pedagogik och undervisningsfrågor arbetade Dewey

intensivt för att förändra och förbättra den amerikanska lärarutbildningen och att

höja läraryrkets status.84 Detta i likhet med sin svenska kollega Fridtjuv Berg

som tar liknande initiativ vad gäller den svenska lärarutbildningen. Dessa två
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herrar har dessutom ledstjärnan demokratisering genom utbildning gemensamt.85

Dewey har onekligen haft starkt inflytande på det svenska utbildningsväsendet.

3.3 Kunskap-i-handling

Efter denna översiktliga genomgång av pragmatismen och dess föregångare

riktas nu uppmärksamheten mot ett fenomen inom kunskapsteorin som  av

Molander benämns kunskap-i-handling.86 Denna form av kunskap kan beskrivas

som tyst kunskap; en oartikulerad och till viss del oreflekterad sådan. Detta

fenomen jämför Hartman med den kunskap en musiker besitter för att kunna

spela fiol. 87 Magnusson jämför den med en konstnärs förmåga att välja pensel

och färg; 88 och Molander jämför den med den färdighet en hantverkare äger. 89

Diskussionen kring denna form av kunskap tar sin början efter andra

världskriget i och med att Ryles verk Begreppet medvetande utges 1949. I denna

förklarar han att det förligger en skillnad i ”knowing how”, det vill säga veta hur

och ”knowing that”, veta att. Den del av kunskapen som inbegriper veta hur är

förknippad med utförandet av handlingar i varierad form. Förutom själva

utförandet innehåller denna kunskap även förståelsen bakom handlingen, en

kognitiv medvetenhet om aktiviteten i sig. Ryle beskriver detta i termer av att

kunskapen består i en färdighet och att denna färdighet även innebär att

personen i fråga skall kunna föra ett resonemang kring den utförda handlingen.

Han hävdar sedermera att människans förståelse uppnås i själva utförandet av

aktiviteten.90

Förmåga till reflektion och handling anses av Ryle vara intimt förknippade. I

distinktionen mellan kunskap och icke-kunskap ingår att kunskap består i något

han benämner intelligent praktik, det vill säga en ständig beredskap att vilja
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förbättra och därmed lära genom reflektion. Icke-kunskap kallar han för

vanemässig praktik, det som utförs endast på grund av vana eller rutin utan

reflektion.91

I likhet med Ryle anser Schön att kunskap både har en teoretisk och en praktisk

dimension. Dessa är dock förbundna med varandra i handlingen. Schön menar

att människan ”reflekterar i själva handlingen, i praktiken”.92 Detta benämner

han knowing-in-action.93

Begreppet knowing-in-action använder Schön även för att beskriva ”den

kroppsliga erfarenheten”94; en form av kunskap som Merleau-Ponty definierar

som en icke-verbal, tyst kunskap, som är förlagd till kroppen och som får sitt

uttryck i den fysiska handlingen.95

Med ovanstående begrepp önskar Schön beskriva praktikerns inneboende

kunskap som uppvisas i utförandet av en handling. Han menar att denna form av

kunskap är ”en specifik och kontextberoende hantverkskunskap” 96. Denna visar

sig i den känsla vilken praktikern har för olika situationer.97 Förutom knowing-

in-action, som alltså är beteckningen för den reflekterade kunskapen och

kunskapen som existerar i den kroppsliga erfarenheten, använder Schön

begreppet theories-in-use för de teorier som används av den kunnige praktikern i

utförandet av handlingen.98

Den kroppsliga erfarenheten består som sagt av den kunskap kroppen besitter.

Merleau-Ponty menar att kroppen är av avgörande betydelse för människans

förståelse av omvärlden, och att det är genom denna upplevelser och

erfarenheter görs. Han hävdar att ”[g]rundvalen för våra erfarenheter är ett tyst

kroppsligt vetande.” 99 Kroppen och medvetandet står i ett nära förhållande till

varandra, och Merleau-Ponty hävdar att kunskapen existerar i den fysiska
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aktiviteten och i kroppens rörelser. Denna teori härrör ur fenomenologin som

vidareutvecklat Husserls tes om att medvetandet är avsiktligt. Fenomenologin

menar att även ”[k]roppen riktar sig mot världen i avsiktliga handlingar.” 100

Polanyi, en numera erkänd kunskapsteoretiker, har anammat denna teori om

kroppens kunskap. Han anser att kunskapen är personlig och att den sitter i

kroppen. Han definierar kunskapen som personlig, bestående av en aktivitet och

ägandes en tyst dimension.101 Polanyi innehar en dynamisk syn på kunskap, den

är alltid vardande.102

Den personliga aspekten utgörs förutom av att kunskapen är placerad i kroppen,

även av att den anses vara integrerad i personligheten. Denna personliga,

integrerade kunskap kan bestå av teorier, metoder, knep, känslor, värderingar

och färdigheter.103 Den kännetecknas av att den används i utförandet av en

praktisk handling. Härvidlag görs det ingen åtskillnad mellan påståendekunskap,

färdighetskunskap eller förtrogenhetskunskap.104

Polanyi hävdar att kunskapen är kontextualiserad i så mån att den är beroende av

traditioner och kulturarv. Människan och därmed hennes kunskap formas av den

kulturella och sociala miljö hon befinner sig i. Denna miljö bidrar till de redskap

och den bakgrundskunskap som bildar utgångspunkten för förvärvandet av ny

kunskap.105 För att detta skall fungera måste dock individen hysa tilltro till sin

kultur. Människan måste underkasta sig auktoriteten som denna utgör för att

kunna anamma kulturens kunskap.106

Enligt Polanyi baseras all kunskap, både praktisk och teoretisk, på tyst kunskap,

även den kunskap som inte är tyst i sig. Denna tysta dimension av kunskapen är

en förutsättning för tillägnandet av ny kunskap.107 Han menar att
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All kunskap som inte själv är tyst förutsätter tyst kunskap.

Varje undersökningsprocess vilar på tyst kunskap. Kartläggningen

av verkligheten styrs tyst utifrån en bakgrund av vetande

och kunnande. 108

Människan äger och utgår således från en bakgrundskunskap som är implicit till

sin natur. Denna kunskap kan dock göras explicit genom reflektion. Han hävdar

att ”[r]eflektion lyfter den tysta kunskapen ur sin redskapsfunktion”.109

Kunskapen sätts därmed i fokus och kan artikuleras med språkets hjälp.110

Även Molander har ägnat en hel del tankemöda åt kunskap-i-handling. Han

skiljer på två typer av denna kunskapsform, nämligen förfogandekunskap och

orienteringskunskap. Förfogandekunskapen utgörs av den kunskap som

möjliggör och är förutsättningen för att en handling ska kunna utföras.

Orienteringskunskapen, å sin sida, inbegriper den kunskap som är nödvändig för

att handlingen skall kunna utföras på ett korrekt sätt i en given situation. Han

menar att dessa två former av kunskap är beroende av varandra. 111

Molander anser att ”levande kunskap förutsätter autencitet och identitet”112.

Detta innebär att kunskapen är personlig och att det krävs självinsikt för att

kunna avgöra i vilken riktning det är lönsamt att gå.113 Han hävdar vidare att

kunskapen existerar i handlingen, kroppen och kulturen.114

Kunskapsbildningen är knuten till uppmärksamheten. Han menar att

För att uppnå kunskap måste man vilja lära sig, vara en person

som vill veta. Det är som sådan man lyssnar, observerar, ställer

frågor osv. Endast den som vill veta kan få veta. 115



30

Det är genom att träna uppmärksamheten människan kan vidareutvecklas.

Molander anser att ”[d]en ”reflekterande praktikern” är i grunden den

uppmärksamma och lärande praktikern.” 116 Lärandet sker därmed individuellt

och/eller i grupp.117
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4 KOMPONENTER I PRAKTISK KUNSKAP

I genomgången av ovanstående material har åtta komponenter i praktisk

kunskap kunnat identifieras, nämligen: kopplingen till handling, erfarenheten

som grund, kontextualiseringen, förhållandet mellan teori och praktik,

reflektionens betydelse för kunskapen, den etiska dimensionen, den personliga

och den kroppsliga aspekten. Nedan följer en redogörelse av detta.

Handlingsdimensionen

Aristoteles, Dewey, Ryle, Schön, Polanyi och Molander anser alla att den

praktiska kunskapen är kopplad till handling. De lägger dock olika innebörder i

detta. Dewey, Ryle och Molander menar att kunskapen existerar och uppstår i

utförandet av själva handlingen, medan Aristoteles, Schön och Polanyi hävdar

att den inneboende kunskapen uppvisas i handlingen. Denna skillnad i tolkning

torde kunna vara ett utslag av att de har undersökt eller haft olika former av

praktisk kunskap i åtanke när de dragit sina slutsatser. Det förefaller rimligt att

tro att kunskap kan uppstå i utförandet av en aktivitet såväl som att redan

befintlig kunskap kan visas upp i en enskild handling.

Erfarenhetsdimensionen

Den erfarenhetsgrundade komponenten baseras på Aristoteles tes om att

människans uppfattning om fenomenen grundläggs i just erfarenheten. Locke

delar denna åsikt. Han menar att människan endast kan tänka med hjälp av idéer

och att dessa har sitt ursprung i erfarenheten. Dewey har influerats av Kants

teori om a posteri och a priori, i vilken han konstaterar att all kunskap vilar på

erfarenhet.
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Kontextualiseringsdimensionen

Aristoteles hävdar att fronesis och techne, i motsats till episteme, är

föränderliga. Dessa kunskapsformer är därmed kontextualiserade. I likhet med

Aristoteles menar även Dewey att kunskapen alltid existerar i ett sammanhang,

och att kunskapen enbart är giltig för den givna situationen. Schön menar att

kunskap är ”specifik och kontextberoende”. Polanyi och Molander anser att

kunskapen är kontextuell i så mån att den existerar i kulturen och är beroende av

traditioner och kulturarv.

Teori och praktikdimensionen

Synen på förhållandet mellan teori och praktik åtskiljer de utvalda

kunskapsteoretikerna. Aristoteles och Kant menar att det praktiska helt saknar

koppling till det teoretiska. Dewey, Ryle och Schön har däremot anammat

Hegels dialektiska syn på detta, och anser att det är futilt att göra en sådan

tudelning i och med att handlingen innehar både en fysisk och en mental

dimension som ej går att skilja åt. Polanyi, å sin sida, gör en uppdelning mellan

praktisk och teoretisk kunskap, men hävdar att all kunskap baseras på tyst

kunskap som är implicit till sin natur.

Reflektionsdimensionen

I likhet med Aristoteles menar Ryle att förmågan till reflektion och handling är

intimt förknippade. Han anser att kunskap kräver en kognitiv medvetenhet om

aktiviteten i sig. Detta kan jämföras med fronesis som inbegriper en förmåga att

väl kunna kalkylera vad som ligger i människans bästa intresse. Även techne

kräver reflektion. Peirce, Schön och Polanyi inser även de reflektionens

betydelse. Peirce anser, att det är genom reflektionen som tvivel och tvekan

föder, som ny kunskap uppstår. Schön menar att människan reflekterar i själva

utförandet av en handling och benämner detta knowing-in-action. Polanyi
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hävdar att den tysta kunskapen lyfts ur sin redskapsfunktion och får en fokal

ställning genom reflektionen.

Etiska dimensionen

Den etiska dimensionen av kunskap betonas av Aristoteles. Han anser att det

krävs en utvecklad karaktär för kunna kalkylera väl och uppnå det goda för

människan. Även Kant intresserar sig för etiken. Dessa två kunskapsteoretiker

har dock en delvis motstridig syn på denna företeelse. Aristoteles menar att

etiken tillhör kunskapsformen fronesis, vilken anses vara föränderlig, medan

Kant anser att etiken är universiellt giltig och ger den därmed epitetet episteme.

Personliga dimensionen

Polanyi och Molander delar åsikten att kunskapen är personlig. Polanyi hävdar

att kunskapen är integrerad i personligheten och kan bestå av teorier, metoder,

knep, känslor och färdigheter. Molander, å sin sida, menar att kunskapen kräver

autencitet och identitet och att det krävs självinsikt för att kunna bedöma i vilken

riktning det är värt att gå.

Kroppsliga dimensionen

Dessa två herrar har även synen på kunskapen som kroppslig gemensamt. De

menar i likhet med Merleau-Ponty och Schön att erfarenhet, och därmed

kunskap, sitter i kroppen. Kunskapen existerar i den fysiska aktiviteten och i

kroppens rörelser.
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5 SLUTSATS

I detta avsnitt ges en sammanfattning av svaren på mina frågeställningar (se

1.3.1).

Det kan konstateras att Aristoteles delar upp kunskapsbegreppet i tre delar,

nämligen episteme (vetenskaplig kunskap), fronesis (praktisk kunskap) och

techne (teknisk kunskap). I likhet med Platon menar han att episteme är den

enda formen som kan benämnas som riktig kunskap. Den vilar på vetenskaplig

grund och är objektivt säkerhetsställd. Fronesis är kopplad till handling, innehar

en etisk dimension och kräver en förmåga att kunna kalkylera väl vad som ligger

i människans bästa intresse. Även techne är kopplad till handling, men används i

syfte att skapa.

Pragmatismen grundar sina idéer på bland annat teorier av Locke, Kant och

Hegel. Locke menar att människan föds tabula rasa och är en sann produkt av

sin miljö, eftersom kunskapen härrör ur erfarenheten. Kant, å sin sida,

problematiserar åtskiljandet av det erfarenhetsgrundade: a posteri, och det icke-

erfarenhetsgrundade: a priori; och hävdar att a priori kräver a posteri, det vill

säga att all kunskap grundar sig på erfarenhet. Hegel bidrar till pragmatismen

med sin tes om dialektiken.

Den pragmatiska rörelsens kunskapssyn består i att människan anses vara en

praktiskt handlande varelse och att kunskap uppstår i själva handlingen.

Kunskapens syfte är att lösa problem och att skingra tvivel, och dess funktion är

vägledande. Den skall vägleda människan i sitt handlande och påvisa det bästa

tänkbara handlingsalternativet. Kunskapen kan därmed sägas vara

situationsbunden. Dewey, den främste företrädaren för pragmatismen,
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vidareutvecklar dessa idéer och skapar en egen pedagogisk grundsyn, vilken han

benämner credo. Denna inbegriper utöver pragmatismen även individualism och

dialektik.

Ryle, Schön, Merleau-Ponty, Polanyi och Molander intresserar sig alla för

kunskap-i-handling. Ryle skiljer på ”knowing how”, det vill säga veta hur och

”knowing that”, veta att. Den del av kunskapen som inbegriper veta hur är

förknippad med utförandet av handlingar i varierad form. Förutom själva

utförandet innehåller denna kunskap även förståelsen bakom handlingen, en

kognitiv medvetenhet om aktiviteten i sig.

Schön beskriver praktikerns inneboende kunskap som uppvisas i utförandet av

en handling. Han menar att denna form av kunskap är ”en specifik och

kontextberoende kunskap” som visar sig i den känsla vilken praktikern har i

olika situationer. Schön anser att kunskapen är reflekterad, men även att

kunskap existerar i den kroppsliga erfarenheten. Denna kroppsliga erfarenhet

definierar Merleau-Ponty som en icke-verbal, tyst kunskap, som är förlagd till

kroppen och får sitt uttryck i den fysiska handlingen.

Polanyi hävdar att kunskapen är personlig, består av aktivitet och äger en tyst

dimension. Han delar dessutom Merleau-Pontys åsikt att kunskapen sitter i

kroppen. Polanyi menar att kunskapen är kontextualiserad och att den tysta

kunskapen utgör en bakgrundskunskap som möjliggör tillägnandet av ny

kunskap.

Molander gör en åtskillnad mellan förfogandekunskap och orienteringskunskap.

Förfogandekunskapen utgörs av den kunskap som möjliggör och är

förutsättningen för att en handling skall kunna utföras. Orienteringskunskapen

inbegriper den kunskap som är nödvändig för att handlingen skall kunna utföras
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på ett korrekt sätt i en given situation. Dessa två former av kunskap är beroende

av varandra. Molander hävdar vidare att kunskapen är personlig, och att den

existerar i handlingen, kroppen och kulturen.

I analysen av litteraturgenomgången utkristalliserades åtta olika komponenter i

praktisk kunskap. Det råder konsensus, dessa filosofer emellan, att denna är

kopplad till handling och/eller är grundad på erfarenhet. Den praktiska

kunskapen är kontextualiserad och i vissa avseenden råder det ett dialektiskt

förhållande mellan teori och praktik. Reflektionen är av betydelse och

kunskapen har en etisk dimension. Praktisk kunskap är personlig och sitter i

kroppen.
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6 VIDARE FORSKNING

Att forska om kunskap och kunskapsbildning är oerhört viktigt i och med att det

är kunskapen som för mänskligheten vidare, utan kunskap skulle ingen

utveckling ske. Denna studie är ett försök att bibringa ytterligare litet klarhet i

begreppet kunskap, mer specifikt praktisk kunskap. En fortsättning på detta

vore, som tidigare nämnts, att analysera olika politiska dokument utifrån detta

begrepp och dess ingående komponenter.

Som lärarstudent anser jag att det är angeläget att utforska den form av praktisk

kunskap som inbegriper lärarkunskapen inom lärarutbildningen. Aktuella

dokument inom detta område är Propositionen om en förnyad lärarutbildning på

nationell nivå och Lärarens arbete och elevens lärande i sina sammanhang

Pedagogiskt arbete – innehåll i och uppläggning av ett nytt kunskapsområde i

lärarutbildningen på lokal nivå. Som komplement till analyser av dessa skulle

det vara intressant att låta intervjua lärare och studenter på lärarutbildningen för

att se hur riktlinjerna i dessa dokument realiseras på lokal nivå.
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7 AVSLUTANDE REFLEKTION

Till sist vill jag kommentera den process arbetet med denna uppsats medfört. De

gångna sju veckorna har varit de mest givande, intensiva och absolut jobbigaste

veckorna under hela min utbildningstid! De har stundtals präglats av total

förvirring som gett upphov till funderingar, insikter och nya infallsvinklar, som i

sin tur har givit upphov till total förvirring. Förhoppningsvis är resultatet, dvs

uppsatsen, av denna förvirring inte lika förvirrande...

Jag har ägnat stor tankemöda åt framför allt tolkningen av Aristoteles, Kant,

Hegel och Dewey. De tre förstnämnda har förorsakat många sömnlösa nätter och

inneburit att min närmaste omgivning har reagerat på min mentala frånvaro och

min oförmåga att tänka på eller tala om någonting annat.

Att analysera Aristoteles originalverk kräver koncentration, ihärdighet och en

viss förförståelse. Denna förförståelse har jag tillägnat mig genom läsning av

sekundärlitteratur. Jag kan dock inte garantera att min förförståelse har varit

tillräcklig för att göra rättvisa åt Aristoteles teorier i min framställning.

Subjektiva tolkningar kan ha givit upphov till att materialet har vinklats eller på

annat sätt förvrängts. Detta gäller även tolkningen av de övriga filosofernas

teorier.

Urvalet av vilka filosofer och teorier som har studerats har sannolikt påverkat

resultatet. Frågan inställer sig om valet av andra filosofer hade resulterat i

frambringandet av andra komponenter än de som redovisas i denna studie. De

komponenter som tydliggjorts i resultatet är dock av den karaktär att de torde

kunna anses vara representativa för begreppet praktisk kunskap.
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Uppsatsens avsaknad av en egentlig resultatdiskussion är ett medvetet

ställningsstagande. I och med att teoridelen används som emperi existerar det

inte någon teoridel att ställa resultaten mot, vilket innebär att mina åsikter skulle

förbli just åsikter utan teoretisk förankring. Jag innehar ingen önskan att

uppfylla det Platon benämner doxa.

Kunskapsbegreppets komplexitet utgör grunden för denna uppsats. Som antytts i

inledningen kan detta begrepp te sig tämligen diffust vid närmare begrundan.

Det förefaller därför paradoxalt att resultatet, dvs komponenternas utformning,

framstår som så enkelt och i någon mån självklart. Shakespeares romantitel

Mycket väsen för ingenting gör sig påmind.

Behållningen av uppsatsarbetet har varit påfallande stor och betydelsefull för

min egen kunskapsutveckling. Jag har lärt mig oerhört mycket rent faktamässigt,

men även metakognitivt. Framför allt har jag tillägnat mig ett helt nytt sätt att

reflektera kring begreppet kunskap.

Avslutningsvis vill jag tacka alla som på olika sätt bidragit till att detta

uppsatsarbete har kommit tillstånd. Tack Cissi för att du har påtvingat mig

disciplin och inte låtit mig smita undan! Tack Kristin för din diskussionslystnad

och din uppmuntran! Tack Anders för att du har utmanat mina förutfattade

meningar, bidragit med konstruktiv förvirring och tvingat mig att tänka!
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