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Sammanfattning 

Föreliggande studies syfte är att undersöka några elevers epistemologiska föreställningar om 

kunskap och lärande. Syftet innehåller också ansatsen att åstadkomma en fördjupad kunskap om 

detta fenomen vilket i denna studie innebär användandet av en kvalitativ metod i form av 

fokusgruppsintervjuer. Studiens empiri består av tre stycken fokusgruppsintervjuer och det 

totala deltagarantalet i fokusgruppsintervjuerna var elva elever. Denna studies urval avgränsades 

till elever i årskurs 6-9 och gymnasieskolan. Således består en fokusgrupp av elever från årskurs 

sex och resterande två fokusgrupper bestod av elever från gymnasieskolans andra och tredje 

årskurs. Jämn könsfördelning åstadkoms i båda fokusgrupperna bestående av ett jämnt antal 

deltagare och fokusgruppen med tre deltagare bestod av två respondenter med manligt kön och 

en med kvinnligt kön. Studiens data analyseras genom två teoretiska perspektiv: Marlene 

Schommers teoretiska modell för epistemologiska föreställningar och ett sociokulturellt 

perspektiv. 

 

Studien genererade en flora av resultat men för att lyfta de främsta så hyser respondenterna 

föreställningen att inlärningshastighet varierar mellan individer och att detta beror på sociala 

faktorer och intrinsikala förutsättningar. De hyser också föreställningen att kunskap förändras 

när bättre eller kompletterande förklaringsmodeller föreligger. En klar majoritet av 

respondenterna hyser föreställningen att ens inlärningsförmåga är påverkbar och avhängig 

sociala faktorer. Vidare är samtliga respondenter överens om att kunskap är perspektivistisk i 

den bemärkelsen att den varierar beroende på ur vilken synvinkel och med vilka förutsättningar 

man betraktar den. Två av fokusgrupperna är överens om att föreställningar om kunskap och 

lärande styr elevens lärandestrategier medan den tredje gruppens föreställningar uteblir. När det 

gäller föreställningen att skolprestation styrs av dessa faktorer godkänner två fokusgrupper 

denna relation medan den tredje fokusgruppens inte tar ställning till denna kausalitet. 
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Inledning 

När jag har arbetat som lärare och under min utbildning har jag funderat mycket kring de idéer som 

finns och florerar om skolan och undervisning. Jag har länge trott att detta är ett område som 

präglas av ibland direkt mytiska inslag och språkbruk som inte är verklighetsåtergivande. Den idé 

som engagerat mig mest är den om talangen och geniet. Det är en idé som jag tror är djupt rotad i 

historien och når sin kulm i romantikens genikult. Denna historiska idé finns också väl förankrad i 

vårt språk via begrepp och den språkdräkt vi använder när vi talar om kunskap och läsning. Detta 

tror jag har lett till att man stöter på idéer och föreställningar av detta slag hos elever i alla åldrar. 

Vilket i sig är svindlande. Men dessa idéer liksom begreppen och språkdräkten vi använder när vi 

talar om utbildning är inte förpassad till skolans praktik utan dessa florerar hos och styr gemene 

man, den offentliga debatten och utbildningspolitiken. I och med dessa idéers genomsyrande 

karaktär och de i mitt tycke nästan ödesbestämmande konsekvenser som dessa får var valet att 

studera dessa närmre inte särskilt svårt.  

 

När jag påbörjade detta arbete var det specifikt idén om talangen och geniet som intresserade mig 

men denna idé visade sig vara del av något större; epistemologiska föreställningar. Detta fenomen 

och forskningsområde berörde idén om talang och geni men också andra föreställningar inom 

utbildning som visade sig vara otroligt intressanta. Den tidigare forskningen visade sig, förutom att 

innehålla mer än vad jag kunnat drömma om, vara väldigt omfattande och förvånansvärt likriktig 

med avseende på forskningsmetodik. Detta drev mig till att undersöka detta fenomen med hjälp av 

en kvalitativ metod som förhoppningsvis ger denna studie ett annat perspektiv. Således blev det 

väldigt intressant i forskningsprocessen att se denna studies resultat successivt växa fram.  

Bakgrund 

Epistemologi i västerländsk idéhistoria 

Inledningsvis vill jag redogöra för Åsmund Lønning Strømnes arbete. Detta arbete är en historisk 

analys av västerlandets kunskapssyn och pedagogik som har sin början i det antika greklands 

skolväsende. Detta arbete är i viss mån en idéhistorisk översikt av epistemologiska föreställningar i 

olika rådande kulturer och samhällsdiskurser även om syftet med Strømnes arbete inte primärt är 

detta. Det är alltså därför jag inleder detta avsnitt med att redogöra för denna och på så vis skapa en 

blygsam kontext som förhoppningsvis ger läsaren förutsättningar att placera denna studies resultat i 

relation till en historia. Detta anser jag vara viktigt inte minst på grund utav att detta ämne till sin 

karaktär är, och kommer vara, ett evigt spörsmål.  

 

Strømnes börjar med att etablera en kategori som han kallar den skolastiska. I denna ryms den 

grekisk-hellenska, romerska och den kristna utbildningstraditionen även om denna primärt avser 

den kristna under högmedeltiden. Den grekisk-hellenska och den romerska utbildningstraditionen 
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fungerar mest som förgrundsfigurer, inspirationskällor och referenser till det under medeltiden 

förhärskande kristna skolsystemet. Ett av Strømnes mer centrala påståenden är att den skolastiska 

epistemologin hade ett klart syfte vilket var att söka totalsanningen. Med detta menar Strømnes att 

den skolastiska epistemologin sökte att förklara omvärlden, människan och allt där emellan som 

något meningsfullt i jordelivet och det följande. På detta sätt gavs livet en trygghet och inte minst 

ett syfte.
1
 Vidare är det intressant hur skolastiken förhåller sig till tidigare tänkare.  Strømnes ger ett 

gott exempel på hur Aristoteles fungerar som en auktoriserad källa i skolastiken när hans arbeten 

harmonierar med kyrkan och den kristna tron men samtidigt beskriver Strømnes att Aristoteles 

arbeten, speciellt de om diktkonsten och vältaligheten, blir problematiska att förena med kyrkan och 

teologin från 1100-talet och framåt.
2
 Men trots exempel som detta är det inte bara teologin som har 

bäring inom skolastiken utan också filosofin. Men det menar Strømnes kunde bli problematiskt 

emellanåt. Här lyfter Strømnes exempel på tänkare och tyckare som efter att ha hamnat i konflikt 

med kyrkan blivit utsatta för sociala, fysiska och psykologiska bestraffningar.
3
 Strømnes fortsätter 

och förklarar att den kristna utbildningen gick i en religiöst explicit riktning som satte religiösa mål 

först kanske på mer världslig kunskaps bekostnad och Strømnes kallar den ”på det hela taget 

avskild yttervärlden”
4
 vilket kan tyckas befogat då denna skola främst arbetade utifrån bibeln. Om 

världslig kunskap återfanns i undervisningen var den inte viktig per se utan istället indirekt som 

bevis och alibi till bibelns riktighet menar Strømnes.
5
  

 

Allt eftersom kyrkan förlorat den makt och det monopol på kunskap som den en gång haft kommer 

också nya tänkare, vetenskapsmän och konstnärer till tals. Till dessa kan nämnas Da Vinci, 

Copernicus, Galilei och Brahe. Strømnes menar att de idéer och de insikter som producerades under 

denna tid var omvälvande.
6
 Dessutom ledde denna nya kunskap till att folk uppmärksammade den 

fabricering och monopolisering av kunskap som kyrkan ägnat sig åt under så många år. I denna 

period skulle René Descartes komma bli en förgrundsfigur och perioden kallar Strømnes till och 

med för cartesianismen. Descartes trodde inte på det empiristiska sättet att skapa kunskap. Han 

menade att sinnena inte talar sanning och inte förmår att åstadkomma kunskap, utan han trodde på 

förnuftet. Förnuftet var enligt Descartes ursprunget till förståelse och kunskap. Förnuftet var inte 

heller styrt av vad han kallar mekaniska lagar som resten av världen. Descartes teorier är också 

starkt dualistiskt färgade och mycket av det dualistiska perspektivet på vår kropp härrör från 

honom. Han menade att kroppen i högsta grad var styrd av mekaniska regler och lagar men 

undantaget var förnuftet som i denna bemärkelse var fritt.
7
 Strømnes förklarar vidare hur Descartes 

förhåller sig till begåvningsfrågan. Han menar att förnuftet är väl fördelat – alla har ju ett, men detta 

                                                      

1 Strømnes, Åsmund Lønning. Kunskapssyn och pedagogik: historisk analys och jämförande. 

(Stockholm: Liber utbildning AB, 1995) s. 26-27 

2 Ibid. s. 10 

3 Ibid. s. 27-28 

4 Ibid. s. 37 

5 Ibid. s. 38 

6 Ibid. s. 57-59 

7 Ibid. s. 61-67 
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innebär inte att alla är förmögna att åstadkomma kunskap. Detta görs enligt Descartes genom tvivel 

och den deduktiva metoden. Dessa utgjorde de enda vägarna till kunskap enligt Descartes och 

framför allt var de färdigheter som man kunde öva sig i. En individ som hade övat tillräckligt 

mycket och därmed uppnått ett tränat förnuft hade stora möjligheter att upptäcka kunskap.
8
  En 

viktig poäng som Strømnes gör är att Descartes menade att alla urskiljbara idéer var medfödda. Det 

var alltså sinnenas uppgift att ”utlösa” dessa medfödda idéer som redan fanns i medvetandet.
9
 

Strømnes avslutar med att påpeka de revolutionerande innebörd som Descartes epistemologi hade. 

Han menar att Descartes påståenden om att kunskapen var given och bara skulle upptäckas samt att 

världen bestod av givna lagar och principer är enkla att underskatta.
10

  

 

Nästa epistemologiska tradition som Strømnes redogör för är pragmatismen. Han lyfter Charles 

Sanders Peirce som dess fader och bland de som tog över där han slutade nämns William James, 

John Dewey och Émile Durkheim. Fader till pragmatismen skulle han komma att bli när han angrep 

två av Descartes grundvalar; de om introspektion och intuition. Peirce betonade att en persons 

förnuft och insikter inte är av värde om inte andra bekräftar dem och således är kunskap beroende 

av sociala processer.
11

 Peirce kontrasterade sig ytterligare gentemot Descartes genom att 

omdefiniera tvivlet som verktyg i kunskapsskapandet. Enligt Peirce var tvivlet en drivkraft och ett 

ständigt närvarande element till skillnad från Descartes som ville eliminera tvivlet innan 

forskningsprocessen kunde initieras.
12

 Och när Strømnes sammanfattar Peirce epistemologi så 

nämns Peirce påståenden om att kunskap endast är dynamisk och endast säker tills annat bevisats 

och att kunskap åstadkoms genom studier av den verkliga världen inte genom intuition eller 

introspektion.
13

 Utifrån Peirce epistemologi resonerar Strømnes om hur hans pedagogiska praktik 

hade kunnat ett ut. Och Strømnes menar då att den troligen hade avsagt sig allt vad metafysiska 

studier innebär för att enbart studera den fysiska världen. Dessutom hade kunskapens eklektiska 

natur betonats liksom resultaten av elevernas forskning hade blivit föremål för diskussion just med 

kunskapens dynamiska karaktär i medvetandet.
14

  

 

Begåvningsbegreppet 

I boken Högt begåvade barn redogör Albert Ziegler för hur begåvningsbegreppet varierat under 

historien. Ziegler påstår att Konfucius såväl som Platon kallar begåvade barn för ”himmelska barn”. 

De ansåg att gudomlig härkomst innebar visdom och förmågan att förutspå framtiden. Denna antika 

syn på begåvning fick via kristendomen spridning till det tyska språkområdet och Ziegler lyfter i sin 

                                                      

8 Ibid. s. 62-64 

9 Ibid. s. 66 

10 Ibid. s. 68 

11 Ibid. s. 129-131 

12 Ibid. s. 136-137 

13 Ibid. s. 143 

14 Ibid. s. 182 
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bok en passage ur romarbrevet där det står att människor får gåvor utifrån den nåd som de visats av 

Gud och således är begåvningar givna av Gud.
15

 Protestantismen skulle förändra 

begåvningsbegreppet genom att införa en performativ aspekt i begreppet. Den innebar att individen 

nu också skulle förvalta begåvningen som var given från ovan. Detta nya och omvälvande sett att 

betrakta begåvningsspörsmålet innebar också att ett nytt ord var fött, nämligen ordet talang. Detta 

avser just de förutsättningarna för begåvning som är givna från ovan.
16

 Detta protestantiska begrepp 

skulle senare komma att färgas av upplysningen men framför allt romantikens genikult. I denna 

genikult betraktade man genier som nästan varelser av annan art - främmande från gemene 

människa. Det är viktigt att poängtera att begåvningsbegreppet under denna period sekulariserats 

avsevärt och i harmoni med rådande epistemologisk diskurs sökt sin förklaring. Man kan 

exempelvis kontrastera det romantiska genibegreppet som ställde höga krav på uppfinningsrikedom 

med det skolastiska begåvningsbegreppet som inte ställde särskilt stora krav på uppfinningsrikedom 

eftersom att intellektuellt hantverk som musik, litteratur och konst på den tiden inte kunde ägas i 

samma utsträckning innebar det att musiker, författare och konstnärer kunde kopiera varandra och 

ändå bli hyllade. Det var hantverket per se och inte det ideationella innehållet som hyllades.
17

  

 

När Ziegler ska recensera dagens genibegrepp menar han att genibegreppet är semantiskt 

fluktuerande i den bemärkelse att talaren fyller begreppet med den innebörd som den finner 

lämpligt. Han menar vidare att detta inte är konstigt med ett begrepp som förändrats över tusentals 

år.
18

 Men för att försöka kartlägga detta begrepp nämner han Sternbergs fem genikriterier som han 

hävdar är väl förenliga med den innebörd vi idag fyller genibegreppet med. 

 

Excellenskriteriet innebär att en individ på minst ett område har kommit längre än de andra när det gäller att 

prestera. 

Sällsynthetskriteriet innebär att individen i hög grad äger en egenskap som sällan är så utpräglad hos andra (till 

exempel intelligens) 

Produktivitetskriteriet innebär att begåvningen gör att personen förmår framställa speciella produkter eller utföra 

speciella handlingar. 

Kriteriet om bevislighet innebär att särbegåvningen medvetet kan ledas i bevis, den kan till exempel mätas i test. 

Värdekriteriet innebär att en individs höga begåvning visar sig på områden som samhället anser är viktiga och 

uppskattar.19 

 

Men samtidigt kritiserar han genibegreppets arbiträra karaktär genom att visa på en undersökning 

som visar på att långa personer, personer med behaglig röst, personer med smalt och symmetriskt 

                                                      

15 Ziegler, Albert. Högt begåvade barn. (Stockholm:Norstedt., 2010) s. 12 

16 Ibid. s. 13 

17 Ibid. s. 13-14 

18 Ibid. s. 15-16 

19 Ibid. s. 17 
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ansikte omedvetet tillskrivs begåvning.
20

 Ziegler fortsätter och kallar ordförbistringen inom 

forskningsfältet för babylonisk trots att forskning på detta område bedrivits i 140 år och föreslår 

utifrån delfimetoden tre nivåskillnader i begreppet. 

 

Definition av talang: en person som möjligen kommer att kunna uppnå excellent prestationsförmåga i framtiden. 

Definitionen av särbegåvning: en person som sannolikt kommer att kunna uppnå excellent prestationsförmåga i 

framtiden. 

Definitionen av expert (person som presterar på toppnivå): en person som med säkerhet redan har uppnått 

excellent prestationsförmåga.21 

 

Ziegler dedicerar ett kapitel i sin bok för att redovisa modeller för begåvning och förklarar att 

empirin inte stödjer att begåvning är lika med intelligens. Detta bevisas i en studie av Rost som 

publicerades år 2000 där Ziegler berättar att endast 15% av de högpresterande eleverna hade en 

intelligenskvot på över 130. Alltså utgör intelligens inte en förutsättning för utomordentliga 

prestationer.
22

 Men den första teorin för begåvning som Ziegler beskriver är Etiketteringsteorin som 

innebär att särbegåvning är ett fenomen vi projicerar på de vi anser vara särbegåvade och att detta i 

sin tur leder till att de också uppfattas som det. Vilket kan tyckas vara väl banalt men samtidigt inte 

helt orimligt då begåvningsforskningen gått hand i hand med den rashygieniska ideologin och 

därmed inte spelat primärt en vetenskaplig roll utan kanske mer ideologisk under stor del av sin 

existens. Men oavsett vilket, skriver Ziegler, så uppfyller inte etiketteringsteorin 

begåvningsforskningens mål som han påstår är att definiera de betingelser som gör att excellent 

prestationsförmåga uppstår och svara på vilka processer som leder dit.
23

  Ziegler fortsätter med att 

beskriva Mönks triadiska interdependensmodell som är ett exempel på en additiv modell vars tre 

huvudsakliga kriterierna för särbegåvning består av intelligens, kreativitet och intresse. Dessa 

påverkas i sin tur av omvärlden som här gestaltas av familj, skola och kamrater. Ziegler kallar den 

användbar och attraktiv men tyvärr, menar Ziegler, har den inte validerats empiriskt. Dessutom är 

framför allt kriteriet kreativitet omstritt då det är en psykologisk konstruktion som inte kan mätas på 

ett tillräckligt reliabelt sätt menar Ziegler. Vidare kan omvärldsfaktorerna vara överlappande i den 

bemärkelsen att skola och kamrater kan utgöras av samma personer.
24

 Nästa modell som Ziegler tar 

upp i sitt kapitel om modeller för begåvning är Hellers och Perleths interaktionsmodell från 

München. 

                                                      

20 Ibid. s. 17 

21 Ibid. s. 21 

22 Ibid. s. 53 

23 Ibid. s. 55-56 

24 Ibid. 57-58 
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Ziegler menar att denna modell är ledande och överträffar resten av förklarningsmodellerna som 

försöker behandla begåvning och anledningen till denna åsikt är att Ziegler finner den tillräckligt 

komplex och interaktionistiskt lagd.
25

 Den främsta kritiken gentemot denna modell är att den i hög 

grad bygger på den psykometriska traditionen när det gäller att definiera ”intellektuella förmågor” 

som nämns i modellen. Dessutom verkar vissa variabler i denna modell vara väl vaga. Ziegler 

ifrågasätter exempelvis personlighetsegenskapen musikalitet då han anser att den är svårdefinierbar 

rent vetenskapligt och att vardagsord bör undvikas i dessa sammanhang. Den sista punkten av kritik 

som Ziegler lyfter är att denna modell är individcentrerad och inte nämnvärt tar den sociala 

aspekten av begåvning i beaktning.
26

  

 

Härnäst kommer Ziegler in på den systemteoretiska modellen. Denna innebär en 

socialinteraktionistisk modell för hur excellent prestationsförmåga kommer till. Det skolastiska 

begåvningsbegreppet innebar att en begåvning var från ovan och att den miljö individen verkade i 

inte påverkade begåvningen. Denna modell är det skolastiska begreppets motsats. Inom denna teori 

kartlägger man systemet och hur det påverkar begåvningen i riktning mot excellent 

prestationsförmåga istället för begåvningen i sig. En forskare som använt sig av denna metod är 

Shavinina som har kartlagt Nobelprisatagares miljöbetingelser. Det är denna modell som Ziegler 

själv bygger sin modell på. Hans modell kallas Aktiotopmodellen som komplex handlingsteori. Det 

hörs på namnet att Zieglers modell är centrerad kring just handling. Han menar att genom att 

övning och handling utökar vi vår handlingsrepertoar inom en domän och allt eftersom vi handlar 

på en nivå utökas handlingsrepertoaren i komplexitet vilket illustreras väl i denna modell.  

                                                      

25 Ibid. s. 59-61 

26 Ibid. s. 59 
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Ziegler menar att intelligens traditionellt är den enskilt viktigaste variabeln i begåvningsforskning 

men att aktiotopmodellen i stort bygger på det föregående stegets princip. Denna innebär att 

eftersom vi aldrig skådat en prestationsnivå som endast en individ lyckats uppnå. Snarare är det så 

att efter att en individ sprängt gränsen för en prestationsnivå lyckas fler begåvningar spränga 

samma gräns och det lyckas dem med väldigt snabbt.
27

 Allt detta i enlighet med Bannistereffekten.  

 

I denna modell gestaltas Zieglers aktiotops komponenter och hur de förhåller sig till varandra. Och 

det Ziegler betonar är aktiotopens eklektiska karaktär. Han menar att den är ständigt föränderlig och 

måste vara det för att främja individens optimala utveckling.
28

  

 

Avslutningsvis vill jag använda mig av Roland S. Persson mycket korta avsnitt Gifted education in 

Europe som behandlar utbildning för särbegåvade elever i Europa och är en del av boken The 

encyklopedia of giftedness, creativity and talent. Han text är en slags hybrid av historisk-kulturell 

redogörelse och nulägesrapport och min förhoppning är att denna sammanfattning ska fungera som 

en brygga för läsaren som leder in denna på tidigare forskning och de kulturella aspekterna av 

epistemologiska föreställningar och de ibland problematiska linjedragningarna som behövts. 

Kapitlet är väldigt kort och hans redogörelser är svepande och görs utan empirisk grund. Det 

Persson gör är att betona Europa som icke-enhälligt och i det avseendet gör han en uppdelning där 

Storbritannien, Ryssland, Central- och Sydösteuropa, Väst-, Central- och Sydeuropa och 

Nordeuropa utgör egna enheter. Men eftersom hans kapitel saknar empirisk grund och snarare 

bygger på skolpolitiska uttalanden från politiker och statliga verk blir den bild Persson tecknar 

nästan stereotyp. Han menar att den sovjetiska staten tillvarotog på talanger och särbegåvningar 

under kollektivets paroll och efter sovjetunionens fall menar Persson att denna tendens lever vidare 

                                                      

27 Ibid. s. 62-63 

28 Ibid. s. 65-68 
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och i sitt giftermål med individualismen har den blivit än starkare. Han förklarar också att i 

Västeuropa betonas alla barns rätt till skolgång efter förmåga och det är vad han kallar ett 

inkluderande förhållningssätt medan Nordeuropa valt att inte uttala sig om särbegåvningar i 

skolväsendet av egalitära skäl. Vidare förklarar han att Storbritannien leder denna kapplöpning i 

Europa eftersom den, när artikeln publicerades, sittande Labour-regeringen hade stark emfas på 

uppvärderingen av utbildning. Dessutom förklarar Persson att det i varje ”Local Education 

Authoritie” finns åtminstone en anställd som helt eller delvis ägnar sina arbetsdagar åt spörsmål 

som berör de särbegåvade eleverna i hens geografiska område.
29

  

 

Kunskapssyn i svensk skola 

Nu vill jag lämna denna korta redogörelse av epistemologins och begåvningsbegreppets historia för 

att göra nedslag i Thom Axelssons avhandling som behandlar den svenska skolan mellan 1910 och 

1950. Det är alltså en historisk studie som berör den tidens skola och styrning av denna i relation till 

begåvningsbegreppet. Axelssons ställer sig frågan i vilka skolsammanhang som det blev angeläget 

att sortera elever efter begåvning och han undersöker också med vilka tekniker och strategier som 

denna sortering sker. I ljuset av dessa frågor undersöker han också hur denna sortering efter 

begåvning skiljer sig gentemot tidigare sorteringssystem som han påstår baserades på börd och 

ekonomi i hög utsträckning. Den fråga som Axelsson försöker besvara som intresserar mig mest är 

den som undersöker vilka föreställningar om begåvning som kommer till uttryck i de 

grundläggande makt- och vetandeprocesser som formade utbildningssystemet.
30

 I denna studie, 

förklarar Axelsson, utgörs studieobjektet av källmaterial som främst består av tidskrifter, tidningar, 

skriftserier och statliga utredningar. Dessa har hämtats från Stockholms stadsarkiv, 

folkskoledirektionens arkiv, Göteborgs stads- och regionsarkiv, Göteborgs allmänna 

folkskolestyrelses arkiv och ytterligare en stor del av källmaterialet kom från ett långt gånget 

differentieringsförsök i Göteborg som syftade till att skapa begåvnings- och elitklasser i Göteborg 

under 20-talet.
31 

 

 

Axelsson studies startskott utgörs av Sällskapet för barnstudier och speciellt skolläkaren för 

samtliga Stockholms folkskolor och senare också hjälpskolläkare Alfhild Tamm när han ska 

redogöra för de nya kunskaper som kom till Sverige under denna period. Alfhild Tamm var också 

den första att använda intelligenstester i svensk skola för att kunna sortera elever efter begåvning. 

Hennes definition av intelligens var enligt Axelsson individens förmåga att anpassa tanken efter nya 

krav. Det som bör uppmärksammas är att Tamm skiljde på intelligens och skolbegåvning där det 

senare var beroende av ett gott minne som enligt Tamm endast måttligt korrelerade med intelligens. 

Men också professor G. A. Jeaderholm som hade en framträdande roll i Sällskapet för barnstudier 

                                                      

29 Persson, Roland S. “GIFTED EDUCATION IN EUROPE” In: Barbara A. Kerr (ed.) Encyclopedia of 

Giftedness, Creativity, and Talent (Volume One). (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2009) s. 1-5 

30 
Axelsson, Thom. Rätt elev i rätt klass: Skola begåvning och styrning 1910-1950 (diss. Linköpings 

universitet: Filosofiska fakulteten; Linköping:Institutionen för Tema barn, 2007) s. 31-33 

31 Ibid. s. 34 
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som det senare inte skulle bli så mycket av delade tankar med Tamm. De båda skulle komma att få 

stort inflytande på den epistemologiska styrningen av svensk skola. Och båda två inspirerades 

kraftigt av de tankar som Galton och Binet stod för. För att exemplifiera de metoder som Binet 

arbetade efter så vill jag nämna de enligt Binet tre vetenskapliga metoderna för att identifiera barn 

som borde placeras i specialundervisning. Den första beaktar anatomiska och fysiologiska tecken på 

efterblivenhet. Den andra har sin utgångspunkt i pedagogiken där barnets prestationer värderas och 

den tredje metoden var den psykologiska. Den psykologiska metoden använde sig av observationer 

och mätningar av barnets intelligens och det är viktigt att påpeka att Binet inte skiljde nämnvärt på 

dessa tre utan snarare kompletterade de varandra. Den genetiska faktorn i Binets epistemologiska 

teorier var stor. Han hävdade till exempel att intelligens var beroende av social klass. Arbetarbarnen 

var inte bara fysiskt förfallna utan också intellektuellt. Detta var enligt Binet ingen teori utan 

obestridlig fakta. Ett annat starkt uttalande var att medlemmar av den arbetande klassen normalt 

inte översteg en tolvårings nivå i abstrakt tänkande men han öppnade för en social förklaring till 

detta eftersom det inte enbart kunde styras av det genetiska arvet. Sammanfattningsvis avslutar 

Axelsson med att konkludera att staten antog en aktiv roll gentemot befolkningen och skolan 

användes som ett instrument för styrning. Staten hyste en rädsla för den växande befolkningens 

förfall och ville utifrån begåvning planera och kartlägga samhället. Detta förhållningssätt av staten 

möjliggjorde det stora genomslag för Galtons normalfördelningskurva och Binets intelligenstester 

som i kombination mycket effektivt kartlagde skoleleverna efter begåvning.
32

 Vidare lyfter 

Axelsson att denna differentiering idag kan verka odemokratisk men dåtidens förespråkare menade 

att denna differentiering var av godo för alla begåvningsgrupper.
33 

Denna kartläggning av 

begåvning rimmade väl med de rasbiologiska idéer som växte sig starka under tidigt 1900-tal menar 

Axelsson. Det resulterade i något som kallades genealogier vilket innebar att man ur ett 

rashygieniskt perspektiv kartlagde vissa familjer och släkter som var särskilt oroande. Och som ett 

led i denna eskalering och effektivisering av denna kartläggning använde man sig av följesedlar, 

flyttningsbevis och personakter som möjliggjorde en samling av elevdokumentation som tidigare 

inte varit möjlig vid skolbyte och dylikt.
34 

 

 

Axelsson sammanfattar det väl när han säger att 10-,20- och 30-talet präglades av uppfattningen att 

social bakgrund och intelligens korrelerade. Den stora frågan var om förklaringen bestod i arv eller 

miljö vilket ställdes på sin spets när man frågade sig om det var värt att påverka individers miljöer 

om begåvningen nu ändå var biologiskt bestämd. Den tidens forskning pekade starkt mot biologiska 

förklaringsmodeller. Detta skulle få sin vänding i slutet av 30-talet och under 40-talet var den 

dominerande uppfattningen att individers begåvning i största grad påverkas av den miljö som 

individen är uppvuxen i. Denna ganska dramatiska svängning förklarar Axelsson
35

 genom en 

hänvisning till Mattias Tydén som lyfter chefsbytet vid Statens institut för rasbiologi som ägde rum 

                                                      

32 Ibid. s. 51-62 

33 Ibid. s. 87 

34 Ibid. s. 112-120 

35 Ibid. s. 133 
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under 30-talet. Institutets första chef Herman Lundborg var anhängare av en mendelism som starkt 

betonade de biologiska förklaringarna.
36  

 

 

I och med detta stycke ska vi med ett rejält kliv göra nedslag i något som börjar likna samtiden. 

Detta görs genom en kort summering av Ingrid Carlgrens kapitel om den kunskapssyn som skrevs 

fram i och med det paradigm- och systemskifte som det tidiga 90-talet innebar för svensk skola. Jag 

menar att denna läroplans kunskapssyn i stor del lever kvar i dagens läroplan trots vissa 

förändringar och därför tror jag att den kunskapssyn som Carlgren redogör för kan vara användbar 

som en praktikens referens för denna studie. Hon beskriver att begreppet kunskap under denna 

period genomgick en förändring. Tidigare hade man betraktat kunskap som ett återgivande av 

verkligheten medan det nya kunskapsbegreppet också formade verkligheten. Denna omdefiniering 

innebar ett vidgat perspektiv på kunskap som också späddes på av det erfarenhets- och 

praxisbetonande begreppet förtrogenhet som etablerades i skolsammanhang under denna tid.
37

 I 

detta kapitel sammanfattar Carlgren den kunskapssyn som Lpo94 representerar. Detta tycker jag 

hon formulerar kort, konkret och slagkraftigt därför citerar jag hennes koncentrerade 

sammanfattning i sin helhet. 

 

Kunskapens grund: Kunskap är av människor konstruerad, kontextuell (finns I vissa sammanhang) och funktionell 

(för vissa syften). Kunskaper bärs av människor men finns också nedlagda i kulturella artefakter (texter, redskap, 

språk) 

Kunskapens form: Kunskap kommer till uttryck på olika sätt – som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Dessa olika kunskapsformer svarar mot kunskap som information, som utövande, som tolkning, som omdöme – 

knowing that, how, why and what. 

Kunskapens innehåll: Skolämnena formulerades inte i termer av stoff utan som ämnesspecifika kvaliteter (uttryckt i 

mål att sträva mot samt grunden för bedömning)38 

 

Denna kunskapssyn innebär enligt Carlgren att man inte längre gör skillnad på teoretiska och 

praktiska ämnen eftersom båda typerna av kunskap återfinns i samtliga ämnen. Dessutom innebar 

inkorporerandet av färdigheter i kunskapsbegreppet ett mer performativt färgat och holistiskt 

kunskapsbegrepp.
39

 

 

Jag vill utveckla det Carlgren kallar kunskapsformer. Carlgren skriver i SOU 1992:94 om de fyra 

kunskapsformerna fakta, förståelse färdighet och förtrogenhet. Hon menar att de är fyra olika typer 

                                                      

36 Ibid. s. 131-134 

37 Carlgren, Ingrid. ”Kunskapssynen i 90-talets läroplanskonstruktion” I: Carlgren, Ingrid; Forsberg, 

Eva & Lindberg, Viveca. Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion. 

(Stockholm:Stockholms universitets förlag, 2009) s. 18-19 

38 Ibid. s. 20 

39 Ibid. s. 20 
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av kunskap som förutsätter varandra. Fakta är ett kvantifierbart vetande medan förståelse är 

kvalitativt menar Carlgren. Färdighet bygger på den teoretiska förståelsen men innebär ett praktiskt 

kunnande där individen kan omsätta kunskapen till praktik. Slutligen tar Carlgren upp 

förtrogenheten som innebär en trygg och nästan kontextöverskridande färdighet.
40

 Carlgren både 

inleder och avslutar detta korta avsnitt om kunskapsformer med att förklara att det är orimligt att ge 

en definition av vad kunskap är. Snarare ska man se dessa begrepp (de fyra F’n) som 

konvergerande beståndsdelar. Carlgren menar att dessa inte existerar i sin ensamhet och 

tillsammans utgör dessa gestaltningar av hur kunskap kommer till uttryck under olika 

förhållanden.
41

 Premissen för dessa fyra begrepp är en sociokulturell teori om kunskap och lärande . 

Denna sociokulturella teori om kunskap och lärande ska tillsammans med dessa fyra 

kunskapsformer utgöra en del av mitt teoretiska perspektiv och kommer under det avsnittet att 

utvecklas ytterligare. 

 

Tidigare forskning 

Epistemologiska föreställningar 

När det gäller internationell forskning är detta fält enormt. Det verkar som att begåvningsforskning 

var ett hett ämne under 20- och 30-talet vilket kanske kan ses i ljuset av Axelssons studie och de 

ideologiska vindar som blåste i 30-talets Europa. Man kan efter kriget se en total frånvaro av denna 

typ av forskning fram till 70-, 80- och 90-talet där den återigen tar fart. Denna gång med andra 

grundvalar. Forskningen kretsar inte längre kring psykogenetiska förutsättningar för lärande utan 

snarare är det elevers och lärares epistemologiska föreställningar som är undersöks och hur de 

påverkar prestation och lärande. En studie som nästan verkar ha fungerat som ett startskott på detta 

fält är Marlene Schommers Effects of Beliefs About the Nature of Knowledge on Comprehension 

som också lyckats etablera ett frågeformulär kring epistemologiska föreställningar som resten av 

forskarvärlden verkar ha anammat som metod för inhämtning av empiri. I denna fältformande 

studie genomför Schommer två stycken undersökningar. Den första innebär att hon undersöker 

studenters epistemologiska föreställningar. Studenterna i den första studien består av 120 män och 

143 kvinnor. Schommer når i denna studie resultatet att till skillnad från tidigare forskning som 

graderade epistemologiska föreställningar utifrån en parameter – huruvida de var komplexa och 

utvecklade eller enkla, föreslår Schommer att de istället ska betraktas som olika föreställningar som 

är oberoende av varandra. Schommer föreslår fyra föreställningar som redovisas i den enkla 

ytterligheten som då har en komplex motsvarighet.
42

  

                                                      
40 Carlgren, Inger. ”Inledning” I: Läroplanskommittén, Bildning och kunskap: särtryck ur 

Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94), (Statens skolverk, 

Stockholm, 1994) s. 31-33 

41 Ibid. s. 31-33 

42 Schommer, Marlene. ” Effects of Beliefs About the Nature of Knowledge on Comprehension” 

In:Journal of Educational Psychology (1990) Vol. 82, No. 3. S. 498-500 
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Factor 1 was "Ability to learn is innate" (Innate Ability);  

Factor 2 was "Knowledge is discrete and unambiguous" (Simple Knowledge); 

Factor 3 was "Learning is quick or not at all" (Quick Learning); and  

Factor 4 was "Knowledge is certain" (Certain Knowledge).43  

 

I samma undersökning utforskar hon huruvida ställningstagande i de ovan angivna föreställningarna 

påverkas av informanternas bakgrund. Studien visar tydligt att studenternas bakgrund påverkar 

deras epistemologiska föreställningar speciellt med avseende på kunskapens komplexitet och deras 

föreställning om inlärning i relation till tid. Dessutom poängterar Schommer att ju fler kurser 

informanterna läst i högre utbildning i desto utsträckning uttryckte de föreställningar om 

kunskapens eklektiska natur. Vilket enligt Schommer skulle innebära att utsätta individer för 

avancerade studier skulle medföra en positiv förändring av deras epistemologiska föreställningar i 

riktning mot att betrakta kunskap som eklektisk.
44

   

 

Del två av Schommers studie innebär att hon ska undersöka i vilken utsträckning som 

informanternas epistemologiska föreställningar påverkar förståelsen. Förståelsen i denna studie 

innebär att informanterna ska ta till sig en text och sammanfatta denna. Informanterna får välja 

mellan två stycken texter; en som ryms inom fältet psykologi och den andra inom nutrition. 

Schommer skriver också att hon eliminerat förkunskap som felkälla. Resultaten av denna del av 

hennes studie innebar att de informanter som trodde på inlärning som en snabb process hade en 

tendens att ge förenklade sammanfattningar, sådana sammanfattningar gavs också av informanter 

som trodde på ”all-or-none learning”. Vidare gavs väldigt absoluta sammanfattningar av de 

informanter som trodde på säker och absolut kunskap. Slutligen kunde också Schommer iaktta att 

informanter med stor erfarenhet av högre utbildning gav mer nyanserade sammanfattningar.
45

  

 

I diskussionen sammanfattar Schommer sina viktigaste resultat. Hon lyfter först lite övergripande 

slutsatser som citeras nedan.  

 

(a) Personal epistemology can be characterized as a system of more or less independent beliefs; (b) these beliefs 

have distinct effects on comprehension and learning; (c) epistemological beliefs are influenced by home and 

educational background; (d) these effects exist beyond the influence of variables found to influence comprehension 

and learning; and (e) these effects are generalizable across two content domains.46 

 

                                                      

43 Ibid. S. 500 

44 Ibid. s. 500-501 

45 Ibid s. 502-503 

46 Ibid. s. 503 
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Vidare lyfter hon att studenternas epistemologiska föreställningar starkt påverkar deras 

förståelseförmåga i olika fält. Och att ju högre utbildade studenternas föräldrar är ju mer förväntar 

de sig att deras barn ska ta ansvar i hemmet och ta ansvar för sitt eget tänkande och detta innebär 

enligt Schommer att de också har en större sannolikhet att utveckla utvecklade epistemologiska 

föreställningar. Dessutom har studenternas egen utbildningsbakgrund stort utslag på huruvida deras 

epistemologiska föreställningar anses vara förenklade eller komplexa.
47

  

 

Barbara Hofer förhåller sig nära till Schommers resultat som jag redovisat men hon lägger fokus på 

lärmiljöernas betydelse i sammanhanget. Detta gör hon genom att fråga sig vilken påverkan 

epistemologiska föreställningar har på studentens motivation och lärstrategier. Dessutom 

undersöker hon hur studenternas epistemologiska föreställning påverkar den akademiska 

prestationen och hur klassrumskontexten påverkar studenternas epistemologiska föreställningar.
48

 

För att nå resultat av olika klassrumskontexters påverkan etablerades två olika didaktiska rum. Ett 

som kan beskrivas som en traditionell universitetsdidaktik där läraren förmedlar kunskap och den 

andra gruppen fick ta del av något som Hofer kallar ”new wave” och denna didaktik, förklarar hon, 

innebär mer elevstyrt och aktivt arbete där lärarens roll som föreläsare frångås för att istället bli 

handledare
49

 – på det hela taget handlar det om ett mer dialogiskt klassrum. Det ska tilläggas att de 

epistemologiska föreställningar och resten av resultaten är knutna till matematikens didaktik.  

 

Studien omfattar totalt 438 studenter varav 87 ingick i ”new wave-gruppen” 
50

 och hennes främsta 

resultat sammanfattar jag nedan. 

- Sofistikerade epistemologiska föreställningar om matematik korrelerar med hög grad av 

upplevd inre motivation i båda undervisningsgrupperna. 

- Sofistikerade epistemologiska föreställningar om matematik korrelerar med högt betyg på 

kursen. Detta även om studenterna i ”new wave-gruppen” presterar genomsnittligt bättre 

betyg på kursen än den andra gruppen. 

- Studenterna i ”new wave-gruppen” uppvisade i genomsnitt mer sofistikerade 

epistemologiska föreställningar om matematik än de som deltog i den andra 

undervisningsgruppen. 

- Studenterna med mer sofistikerade epistemologiska föreställningar om matematik var mer 

benägna att föreställa sig själva som experter och förutspådde i högre grad än de med enkla 

epistemologiska föreställningar om matematik att de skulle kunna bli duktiga inom denna 

domän.
51

 

                                                      

47 Ibid. s. 503 

48
 Hofer, Barbara. Epistemological Beliefs and First-Year College Students:Motivation and Cognition in 

Different Instructional Contexts (Presented at the American Psychological Association annual meeting: 

Los Angeles, August 1994) s.9 

49 Ibid. s. 8-10 

50 Ibid. s. 9-10 

51 Ibid. s. 13-16 
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Hofer avslutar med att vara kritisk gentemot sitt urval och att den ena gruppen är betydligt mindre 

än den andra. Vidare förklarar hon att klassrumsobservationer vore nödvändiga för att stärka 

validiteten i hennes studie speciellt med avseende på resultatet om de olika didaktiska modellernas 

påverkan på studenternas kursbetyg och deras epistemologiska föreställningar om matematik.
52

 

 

Den redan bekanta Schommer tillsammans med Patricia Dunell undersöker huruvida det finns 

någon skillnad mellan begåvade och icke-begåvade elever på ”high school” (vilket ungerfärligt 

motsvarar den svenska gymnasieskolan) med avseende på epistemologiska föreställningar. 

Dessutom lägger de till kön som faktor när de ska analysera sitt resultat. I denna studie deltog 1165 

elever och utifrån dessa lyckades forskarna identifiera 92 begåvade elever i fyra olika årskurser och 

detta gjordes genom att antingen välja ut de som hade 95 % eller mer rätt på deras SAT 

(standardized achievment test) eller de som hade 97% eller mer rätt på ett IQ-test. Av dessa 92 

elever fördelade på olika årskurser slumpades 18 stycken fram från varje årskurs och tre gånger så 

många icke-begåvade elever från varje årskurs slumpades fram och då med motsatt kriterium; de 

hade alltså inte fått 95 % rätt på SAT eller 97 % rätt på IQ-testet. I övrigt använder sig denna studie 

av liknande metod som den Schommer publicerade 1990 och exempelvis är frågeformuläret som 

avser blotta informanternas epistemologiska föreställningar i stort sätt identiskt. Det är visserligen 

anpassat i ordval för detta yngre urval men i övrigt är frågeformulär såväl som resultatredovisning 

snarlik.
53

   

 

Denna studie kommer fram till att skillnader i kvalitet på elevernas epistemologiska föreställningar 

inte finns mellan de begåvade och de icke-begåvade när de börjar high school. Däremot 

konkluderar Schommer och Dunnell att dessa skillnader uppstår under high school och blir som 

tydligast under high schools två sista år. Detta eftersom de når slutsatsen att de begåvade eleverna 

under high schools gång slutar tro på kunskap som enkel och att lärande sker snabbt medan de icke-

begåvade fortfarande har dessa föreställningar. Dessutom slår forskarna fast att informanterna av 

manligt kön hade en högre tendens att tro på inlärning som en snabb process och 

prestationsförmåga som given och oföränderlig än de informanter som var av kvinnligt kön vilket 

skulle konstituera osofistikerade epistemologiska föreställningar.
54

 Men när jag läser denna artikel 

slås jag av att det inte är en longitudinell studie och att uttala sig om huruvida effekter uppstår över 

tid hos elever innebär i detta fall att forskarna likställer och överför egenskaper och förändringar 

mellan elevgrupper i olika årskurser. För vad tyder på att de yngsta eleverna i urvalet ska 

differentieras med avseende på epistemologiska föreställningar bara för att de äldre eleverna i 

urvalet har olika kvalitet i epistemologiska föreställningar mellan begåvade och icke-begåvade 

elever? Vidare kan man fråga sig hur forskarna kan veta att de äldre eleverna i urvalet inte uppvisat 

denna skillnad i början av high school? Detta är min kritik utifrån min läsning av deras till 

omfånget blygsamma artikel och jag menar verkligen inte att förkasta deras resultat. Snarare kan 

                                                      

52 Ibid. s. 16-19 

53 Schommer, Marlene & Dunnell, Patricia. A comparison of epistemological beliefs between gifted and 
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denna kritik ses som att jag som läsare av deras artikel, och inte forskningen i sin helhet, drabbas av 

en del frågor rörande deras resultat i relation till metodiken de använder.  

 

Nästa forskningsartikel jag väljer att redogöra för är också författad av Marlene Schommer. I denna 

studie vars urval förvisso består av vuxna individer undersöker Schommer hur faktorerna ålder och 

utbildningsnivå påverkar individens epistemologiska föreställningar.  Studiens urval består av 418 

vuxna individer med olika utbildningsnivå och Schommer påstår att de kommer från ”all walks of 

life” vilket i realiteten innebär att 170 stycken olika yrken finns representerade i urvalsgruppen.
55

 

Också denna studie använder sig av the Schommer epistomological questionnaire och den använder 

sig också av faktoranalys för att redovisa sina resultat. Men de största fynden som denna studie 

presenterar är att ju äldre informanterna var desto mindre benägna var de att tro att 

inlärningsförmåga är något förutbestämt och medfött och ju mer utbildningserfarenhet som 

informanterna haft ju mindre trodde de på kunskap som något enkelt, bestämt och absolut.
56

 Hennes 

slutsats citeras mycket konkret nedan. 

 

As individuals grow older, they become more convinced that the ability to learn can be improved. The more 

education adults obtain the more likely they are to believe that knowledge is highly complex and constantly 

evolving.57 

 

Följande artikel är också författad av Schommer som nu heter Schommer-Aikins. Denna artikel och 

den andel artiklar i detta avsnitt tycker jag vittnar ytterligare om hennes tungviktarroll på detta 

forskningsområde. Till sin hjälp har Schommer Orpha Duell och Sue Barker. Och deras 

forskningsfråga går ut på att undersöka epistemologiska föreställningar utifrån akademiska 

domäner i enlighet med Biglans definiton som innebär en distinktion mellan hårda, mjuka, rena och 

tillämpade vetenskaper. Genom att locka eleverna med extra poäng på tentan och ett lotteri som 

lottade ut 100 dollar fick forskarna ett urval på 152 individer.
58

 Studiens visar att studenter som går 

under kategorin ”undergraduates” verkar ha epistemologiska föreställningar som i ganska hög 

utsträckning är möjliga att generalisera över olika akademiska fält. Forskarna såg således inga 

iögonfallande skillnader i epistemologiska föreställningar mellan studenter inom olika fält i enlighet 

med Biglans definition av akademiska fält. Detta menar forskarna är förenligt med tidigare 

forskning även om det delvis motsäger de resultat Youn kommer fram till (se avsnitt om kulturella 

aspekter av epistemologiska föreställningar).
59
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Fransisco Canos och Maria Cardelle-Elawars undersöker barn och ungdomars (mellan 12 och 18 år) 

epistemologiska föreställningar. Deras studie är intressant ur ett metodologiskt perspektiv för att 

den dels, liksom mycket av tidigare forskning, använder sig av the Schommer epistemological 

questionnaire och dessutom en kvalitativ metod som innebar att informanterna skulle besvara 

följande frågor och komplettera svaren med exempel. 

 

What is learning?  

What do you mean when you say that you have learned something?  

What do you do to learn?60  

 

Urvalet i denna studie består av 1200 europeiska barn och ungdomar mellan 12 och 18 års ålder av 

olika sociala klasser, begåvningsnivåer och dessutom är urvalet komponerat från olika skolformer 

exempelvis nämns statliga, privata och enkönade skolor.
61

 Resultaten som de når är klara och 

konkreta i sin formulering och citeras nedan.  

 

First, secondary students deploy a range of leaming conceptions and beliefs about leaming and knowledge similar 

to those reported in previous investigations. Second, changes occur over time for both constructs, learning 

conceptions and epistemological beliefs. Third, these constructs are interrelated, and fourth, their influence on 

academic performance is statistically significant.62 

 

Men denna studie, liksom den där Schommer undersökte skillnad mellan begåvade och icke-

begåvade elever med avseende på epistemologiska föreställningar,
63

 gör generaliseringar över hur 

elevers epistemologiska föreställningar utvecklas utan att följa en och samma grupp. Istället gör de 

statiska antaganden om att de skillnader som finns mellan äldre och yngre elevers epistemologiska 

föreställningar skulle kunna förklaras av en eventuell utveckling över tid. Nu tror jag att deras urval 

och resultat är tillräckligt starkt för att kunna dra den slutsatsen utan att detta ska förkastas av 

läsaren men eftersom det inte är helt bevisat väljer jag att belysa det. Vidare poängterar forskarna 

att den konvergens som de finner mellan sina resultat och den tidigare forskningen berättigar att 

läsaren ska tolka deras resultat som generaliserbara över en population som sträcker sig över 

skolformer och då inkluderar elever på universitet, gymnasium och motsvarande högstadium 

oavsett kultur och kulturell tillhörighet.
64
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Ivar Bråten och Helge I. Strømsø undersöker två stycken grupper av högskolestudenter i en norsk 

konext. Den ena består av 178 stycken studenter från ett företagsadministrativt program på en 

handelshögskola och 108 från fakulteten för utbildning på ett sydnorskt universitet. Och forskarna 

poängterar skillnaderna mellan undersökningsgrupperna genom att kontrastera studenterna från den 

privata och studieavgiftsbelagda handelshögskolan med skyhöga antagningspoäng med studenterna 

från den avgiftsfria, statliga utbildningen på fakulteten för utbildning som inte hade särskilt högt 

söktryck. Forskarna menar att de flesta som söker till utbildningsfakulteten kommer in och de säger 

explicit att avgångseleverna från handelshögskolan ofta etablerar sig på så kallade elitpositioner i 

samhället efter examen.
65

  

 

För att mäta epistemologiska föreställningar använder sig denna studie av en norsk översättning av 

Schommers frågeformulär och för att undersöka urvalets implicita föreställningar om intelligens 

använde sig forskarna av en norsk variant av Dwecks TIS-formulär (theories of intelligence scale) 

som tydligen undersöker informantens föreställningar om intelligens i relation till det egna jaget 

istället för i relation till ”de andra” vilket troligen hade inneburit ett mer realistiskt beskrivande av 

dessa föreställningar istället för nedvärderande föreställningar om folk i allmänhet menar 

forskarna.
66

 Med denna metodologi når Bråten och Strømsø slutsatsen att deras resultat på nästan 

alla punkter stämmer överens med de resultat som Schommer funnit i USA detta trots att den 

norska kulturen skiljer sig gentemot den amerikanske även om det finns kulturer som skiljer sig mer 

menar forskarna. Men på de punkter där resultatet skiljer sig från Schommers finner de i tidigare 

forskning andra studier som styrker deras resultat och de hänvisar de specifikt till en studie av 

Wood and Kardash år 2002. Vidare förklarar de att variationen gentemot Schommers resultat också 

kan bero på att det faktiskt inte handlade om en exakt återupprepning av Schommers studier. Trots 

denna mindre avvikelse från Schommers resultat väljer Bråten och Strømsø att hävda att de 

epistemologiska föreställningarna är kulturoberoende även om de lämnar en liten implicit öppning 

för att de konfucianska kulturernas epistemologiska föreställningar kanske inte är jämförbara med 

de västerländska.
67

 Att kalla epistemologiska föreställningar för kulturellt oberoende utifrån denna 

studies resultat tycker jag är magstarkt speciellt då deras resultat inte överensstämde med 

Schommers fullt ut. 

 

När Bråten och Strømsø försöker finna mönster mellan studenternas epistemologiska 

föreställningar och deras föreställningar om intelligens finner de inte särskilt starka mönster. Men 

det som är tydligast är att studenterna som trodde på en sen födseln bestämd inlärningsförmåga 

hade lättare att tro på en intelligens som en bestämd enhet.
68

 Vidare hittar forskarna bara en 
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statistiskt säkerställd skillnad mellan de två undersökta grupperna. Den innebär att lärarstudenterna 

i större utsträckning är mer benägna att betrakta intelligens som en dynamisk egenskap istället för 

en given sådan utan möjlighet för utveckling.
69

 

 

Den för läsaren redan bekanta Fransisco Cano är författare till nästa artikel som jag tänkt redogöra 

för. Denna studie undersöker 1600 spanska skolungdomar mellan12 och 18 års ålder med 25 

stycken undantag vilka utgjordes av elever mellan 18 och 20 års ålder som gått om årskurser. Cano 

förklarar att urvalet är jämnt fördelat på ålder, prestationsnivå och socioekonomisk tillhörighet. De 

fick i relation till en likertskala uttrycka i vilken utsträckning som påståenden kring elevernas egna 

”learning approaches” stämde överens med elevernas självbild. Dessutom användes en spansk 

version av Schommers frågeformulär som i och med denna studie blivit godkänd och validerad av 

Schommer själv. 
70

  

 

Cano når resultatet att både flickor och pojkar utvecklar sina epistemologiska föreställningar i 

riktning mot mindre naiva och mer sofistikerade sådana allt eftersom de avancerar genom skolans 

årskurser. Värt att notera är att flickornas epistemologiska föreställningar är mer realistiska i 

samtliga årskurser. Vidare visar studien att flickor och pojkars ”learning approaches” inte skiljer sig 

bland de yngre informanterna i urvalet men sedan sker en utveckling i riktning mot att pojkar 

tenderar att välja ett ”ytinlärnings-approach” medan flickor tenderar att välja ett ”djupinlärnings-

approach”.
71

 Vilket i sin tur ger utslag i resultaten på elevernas skolprestationer där flickorna går ut 

som klara segrare. Denna påverkan består i de epistemologiska föreställningarnas direkta påverkan 

men också deras indirekta påverkan via så kallade ”learning approaches”. De epistemologiska 

föreställningarna som ger bevisat indirekt påverkan via dessa är föreställningarna om kunskap som 

snabbinlärd och inlärd utan ansträngning. Dessa resulterar i att eleven tenderar att ha ett 

”ytinlärnings-approach” till kunskap enligt Cano. Dessutom är dessa ”learning approaches” en 

direkt påverkande faktor till elevernas skolresultat. Ett ”djupinlärnings-approach”  har alltsåen stark 

korrelation med goda skolresultat och ett ”ytinlärnings-approach” har en stark korrelation med 

svaga resultat i skolan enligt Cano.
72

 Cano knyter ihop säcken genom att mycket konkret 

sammanfatta sina resultat vilket läsaren själv kan se nedan. 

 

The results of this investigation lead to two major conclusions. The first is that, as students advance through their 

studies, both their epistemological beliefs and learning approaches change. The second is that epistemological 

beliefs significantly predict academic performance both directly and indirectly, via learning approaches.73 
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Men precis som tidigare studier drar Cano slutsatsen att elevers epistemologiska föreställningar 

utvecklas i viss riktning genom att granska statistiska tendenser vid endast ett tillfälle. Precis som 

tidigare hävdar jag att detta bara är möjligt genom att utföra ett uppföljningstest vilket alltså inte är 

gjort. Däremot kan man hävda att allt pekar mot att denna utveckling är det som rimligen sker.  

 

Michelle Buehl och Patricia Alexander undersöker huruvida motivation och prestation korrelerar 

med studenters epistemologiska föreställningar. Detta görs med 482 så kallade ”undergraduates” av 

två olika ämnen; historia och matematik
74

 och i mycket är den lik den forskning som jag ovan 

redogjort för. Det första fyndet de gör är att bekräfta att de epistemologiska föreställningarna utifrån 

Schommers frågeformulär existerar och fungerar oberoende av varandra trots att de ändå påverkar 

varandra indirekt. Med detta menas att en student kan ha realistiska och sofistikerade 

epistemologiska föreställningar om en aspekt av kunskap och samtidigt ha naiva föreställningar om 

en annan.
75

 Vidare bevisar de att de studenter som inte tror på historisk kunskap som absolut och 

isolerad är mer motiverade än de som gör det. När dessa kombineras med sofistikerade 

epistemologiska föreställningar om källan till kunskap så leder detta till god kunskapsutveckling.
76

  

Detsamma är giltigt för matematikstudenterna. Det är till och med så att det är än mer hämmande 

för matematikstudenterna att tro på matematisk kunskap som isolerad och enhetlig.
77

 

 

Avslutningsvis förstärker Buehl och Alexander att de epistemologiska föreställningarna är 

domänspecifika och domängenerella samtidigt i den bemärkelsen att informanter kan formulera 

ämnesoberoende och generella föreställningar om kunskap men när de knyts till olika 

kunskapsämnen blir de genast ämnesspecifika och intervarierande.
78

 Således föreslår författarna att 

elever och studenters ämnesspecifika epistemologiska föreställningar måste behandlas explicit i 

undervisningen av samma ämne för att just underlätta inlärning.
79

 

 

Ulrich Trautwein och Oliver Lütdke behandlar två frågor i sin longitudinella studie; huruvida 

sofistikerade epistemologiska föreställningar faktiskt leder till goda resultat i skolan och huruvida 

dess föreställningar skiljer sig hos studenter beroende på akademiskt fält. Detta undersöker de 

genom att studera 2854 elever i tredje ring i 90 slumpmässigt utvalda tyska gymnasium i en tysk 

förbundsstat. Av dessa angav 1886 elever kontaktuppgifter så att forskarna kunde komma i kontakt 

med samma elever två år senare för en uppföljning i samma studie.  Detta skulle resultera i en 
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uppföljning som innehöll 1094 studenter som gick på adekvat högre utbildning och resterande del 

av ursprungliga urvalet hade bortfallit på grund av en mängd olika anledningar. Vidare samlades 

data in gällande informanternas föräldrars utbildning och kulturellt kapital mättes i det antal böcker 

som föräldrahemmet ägde
80

 vilket jag kan tycka känns väl banalt och problematiskt eftersom det är 

ett väldigt trubbigt mått på något väldigt komplext.  

 

Trautweins och Lütdkes resultat, förutom att vara slående, bekräftar mycket av tidigare forskning. 

De menar att den epistemologiska föreställningen om kunskap och lärande som säkra och absoluta 

ting korrelerar med låg utbildningsnivå hos föräldrarna, lågt kulturellt kapital, låga kognitiva 

förmågor och låga avgångsbetyg från gymnasiet.
81

 Och just bra avgångsbetyg sammanföll med hög 

ålder, låg tendens till att betrakta kunskap och lärande som säkra och absoluta ting, kvinnligt kön, 

hög utbildningsnivå i hemmet, i studien definierat högt kulturellt kapital i hemmet och goda 

kognitiva förmågor.
82

  

 

Vid uppföljningstillfället visade det sig att eleverna med de mest naiva epistemologiska 

föreställningarna hade valt utbildning inom ekonomi och handel och de med mest sofistikerade 

epistemologiska föreställningar hade valt studier inom samhällsvetenskapliga ämnen. Vidare visade 

båda dessa grupper en utveckling i riktning mot mer sofistikerade epistemologiska föreställningar 

medan bara en grupp visade en utveckling i motsatt riktning: ingenjörerna. Den grupp som 

utvecklade sina epistemologiska föreställningar mest och bäst var de som studerade humaniora, 

konst och samhällsvetenskapliga ämnen. Det är värt att notera att just skillnaderna i 

epistemologiska föreställningar ökade och utvecklades åt bägge håll.
83

 Detta i enlighet med tidigare 

forskning men denna gång är det säkerställt i högre grad eftersom det de facto är en longitudinell 

studie. Just denna utveckling förklarar forskarna och tidigare forskning med hjälp av två hypoteser; 

socialisationshypotesen och självvalshypotesen.
84

 Den första innebär att en kultur inom ett visst 

studiefält socialiseras fram och denna socialisation reproducerar också dessa epistemologiska 

föreställningar och den senare innebär att det finns mönster gällande vilka individer som väljer vad; 

det fria valet skulle då inte vara särskilt fritt utan istället skulle det färgas av epistemologiska 

föreställningar.     

 

Eftersom mycket av forskningen på fältet som jag redogjort för pekar på att epistemologiska 

föreställningar ger starkt utslag på elevers och studenters skolprestationer och dessutom att det 

troligtvis är möjligt att påverka individers epistemologiska föreställningar genomför de tyska 

forskarna Dorothe Kienhues, Rainer Brommer och Elmar Stahl en interventionsstudie. Deras mål 
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var att undersöka huruvida det faktiskt var möjligt att påverka studenters epistemologiska 

föreställningar i den riktning man behagade genom en kortare intervention. För att lyckas med detta 

bad de studenter vid ett tyskt universitet att delta i två frågeformulär angående kunskap och genom 

detta frågeformulär kunde de analysera och sortera 169 svar efter antingen naiva eller sofistikerade 

epistemologiska föreställningar. Detta bedömdes efter två stycken olika frågeformulär för att nå 

högre validitet, dock inte Schommers.  Av dessa 169 studenter var det 58 stycken som var villiga att 

delta vidare i studien. Detta skulle innebära att två grupper av fyra, en med sofistikerade 

epistemologiska föreställningar och med naiva fick ta del av en beskrivande och informerande text 

om DNA och DNA-analys och de resterande två grupperna som också bestod av en grupp med 

sofistikerade epistemologiska föreställningar och med naiva fick ta del av en text på samma ämne 

men med annan form. Denna text argumenterade för att DNA-analys var en säker metod och i 

samma andetag lyfte den upp felkällor utan att riktigt avvisa dem. Sammanfattningsvis var den ena 

texten mer informerande och sann medan den andra var förljugen och argumenterande.
85

   

 

Resultaten var slående. De tyder på att både den naiva och den sofistikerade gruppen med avseende 

på epistemologiska föreställningar som fick ta del av den informerande texten uppvisar vid en 

uppföljande mätning mer naiva epistemologiska föreställningar. Gruppen med sofistikerade 

epistemologiska föreställningar som fick ta del av den argumenterande och förljugna texten 

uppvisade i likhet med de andra två grupperna en utveckling mot mer naiva epistemologiska 

föreställningar medan gruppen med redan naiva epistemologiska föreställningar som fick ta del av 

den argumenterande och förljugna texten inte uppvisade någon skillnad utan förblev naiva i sina 

epistemologiska föreställningar.
86

 Detta resultat visar tydligt på att epistemologiska föreställningar 

är minst sagt omkullkastbara och fragila. Det tyder på att domänspecifik kunskap som förmedlas på 

vissa sätt kan försämra studenters epistemologiska föreställningar och noterbart är att också klassisk 

förmedlingsdidaktik åstadkommer detta. Slutsats av detta är att en icke-ifrågasättande förmedling 

av ett givet stoff innebär en utveckling mot mer naiva epistemologiska föreställningar för de 

inblandade studenterna.  

 

Huy P. Phan undersöker en grupp bestående av 581 matematikstudenter och en annan grupp av 616 

konststuderande i en longitudinell studie. Med hjälp av tre stycken mättillfällen över som spänner 

över ett år vill Phan ta reda hur förhållandet mellan epistemologiska föreställningar och lärstrategier 

ser ut och hur dessa påverkar akademiskt resultat och reflektivt tänkande. För att mätas dessa 

används the Schommer epistemological questionnaire, Kembers reflective thinking questionnaire, 

Biggs study process questionnaire och matematikstudenternas skolprestationer bedömdes genom att 

dels bedöma kursarbeten och slutbetyg. Det ska poängteras att kursarbetena och slutbetygen vägde 
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lika tungt i denna ekvation
87

 men observera att endast matematikstudenternas skolprestationer togs i 

beaktning. 

 

Phans resultat är tydliga och visar att studenternas epistemologiska föreställningar styr deras 

lärstrategier men detta förhållande är inte reciprokt som vissa forskare, däribland Cano, har hävdat 

på sistone. Alltså påverkar epistemologiska föreställningar lärstrategier men inte vice versa. Vidare 

styr epistemologiska föreställningar och lärstrategier var för sig, direkt och indirekt studenternas 

akademiska resultat och reflektiva tänkande. Men däremot finns inga antydningar till att akademiskt 

resultat skulle styras av förmågan till reflektivt tänkande.
88

  

 

Chois och Parks studie blev publicerad så sent som i år och de undersöker 700 koreanska elevers 

epistemologiska förställningar och hur dessa relaterar till elevernas ”self-directedness”. Urvalet 

består som sagt av 700 elever från sju olika skolor och eleverna i studien går i årskurs sju till 

årskurs nio. För att mäta epistemologiska föreställningar väljer forskarna att använda det 

frågeformuläret som Chan och Elliot skapade år 2002 när de modifierade Schommers till att 

fungera också i konfucianska kulturella kontexter och ”self-directedness” mäts genom ett test som 

heter SRSSDL som består av 60 påståenden angående informantens lärande som denna bedömer på 

en femgradig skala i relation till hur väl det stämmer överens med självbilden.
89

 

 

Choi och Parks resultat visar på att sofistikerade epistemologiska föreställningar inte innebär att 

samma elev har en hög grad av ”self-directedness” vilket verkar ha varit en av deras hypoteser. 

Men forskarna lyckas bevisa att pojkarna i större utsträckning än flickorna trodde på en medfödd 

och eller given inlärningsförmåga och de yngre eleverna hade en större benägenhet att tro på 

auktoriteter och experter än vad de äldre eleverna hade. Gällande de elever som definierades som 

att ha en hög grad av ”self-directedness” så hade dessa en större benägenhet att värdesätta 

ansträngning i lärandeprocessen och en mindre benägenhet att tro på given och eller medfödd 

inlärningsförmåga samt mindre tilltro till auktoriteter och experter. Vidare fanns inga skillnader i 

”self-directedness” med avseende på kön och ålder. Däremot trodde de 10 % som var mest ”self-

directed” att kunskap var något säkert och absolut vilket forskarna lyfter som överraskande.
90
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Kulturella aspekter av epistemologiska 

föreställningar 

Inom forskningsområdet epistemologiska föreställningar har det rått en otydlighet huruvida 

epistemologiska föreställningar är kulturberoende och min tolkning är att kulturbegreppet per se har 

bidragit till viss förvirring vilket Inn Youn berör i sin studie. Mer specifikt undersöker Youn de 

epistemologiska föreställningarnas kulturspecificitet och detta gör han med ett urval består av 

amerikanska och koreanska studenter. Youn menar att det amerikanska klassrummet är 

elevcentrerat. Detta kommer till uttryck eftersom det är elevens lärande som står i centrum och att 

dennas aktiva roll i lärandet uppmuntras. Uppmuntran till kunskapssökande görs också och detta 

menar Youn är signifikant för individualistiska kulturer som den i västvärlden. Han kontrasterar 

detta gentemot det klassrum som återfinns i Korea. Det präglas av ett kollektivistiskt, lärarcentrerat 

och förmedlande förhållningssätt. Han menar att eleven i högre utsträckning söker sin kunskap hos 

läraren som fungerar som klassrummets eminens till skillnad från i USA där Youn menar att ett 

ifrågasättande av läraren till och med kan uppmuntras och efterfrågas, medan detta i Korea inte 

skulle vara möjligt enligt Youn.
91

  Liksom tidigare studier använder sig denna studie av ett 

frågeformulär för att undersöka studenternas epistemologiska föreställningar men istället för att 

använda det Schommer konstruerade använder Youn sig av det Jehng et al. utvecklade 1993 som 

dock modifieras något efter studiens unika förutsättningar.
92

  

 

Youn fann i sin studie att de amerikanska studenternas epistemologiska föreställningar berodde på 

utbildningsnivå, ålder och fält. När han undersöker fältvariabeln är det en grov uppdelning i så 

kallade hårda och mjuka vetenskaper han avser. Men detta resultat gällde inte den koreanska 

gruppen. Deras epistemologiska föreställningar påverkades inte av utbildningsnivå eller ålder utan 

bara av vilket fält de studerade.
93

 Precis som i den artikel av Schommer (1990) som jag redovisat 

för ovan gör Youn fyndet, som han validerar genom att hänvisa till Schommers identiska fynd, att 

de individer som inlemmas i en ansvarstagande och initiativkrävande kultur i hemmet kommer att 

utveckla kvalitativt bättre epistemologiska föreställningar än de som uppfostras i ett hem som inte 

premierar ansvar eller initiativtagande. Utifrån det perspektivet menar Youn att de amerikanska 

studenterna har ett försprång då den västerländska kulturen som helhet värdesätter och reproducerar 

sådana värden i jämförelse till den Koreanska kulturen som traditionellt inte värdesätter dessa 

värden men, som Youn säger, på grund av västerländskt kulturellt inflytande i framför allt Seoul-

området (där studien genomförts) har dessa värden vunnit viss mark inom vissa åldersintervall.
94

 

Min konklusion av denna studie är att epistemologiska föreställningar är kulturspecifika och de 

mönster som påverkar fluktuering i dessa hos olika individer är också olika i olika kulturer. 

Dessutom kan olika drag i olika kulturer i olika grad främja utveckling av sofistikerade 

epistemologiska föreställningar. 
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Kwok-wai Chans och Robert G. Elliots artikel har också siktet inställt på den kulturella aspekten av 

epistemologiska föreställningar. De genomför egentligen en forskningsöversikt med fokus på 

interkulturaliteten på området för att genom denna metastudie klargöra hur resultaten faktiskt ser ut 

och om de varierar beroende på vilken del av världen och i vilken kultur studien är genomförd. De 

utgår också ifrån en egen studie som de tidigare har genomfört i en kinesisk-konfuciansk kultur 

med Schommers frågeformulär och den hypotes de formulerade då. Den innebar att parametern 

som berör huruvida eleven tror på kunskap som levererad av en allvetande auktoritet eller empirisk 

kunskap blir skev i konfucianska kulturer. Detta eftersom konfucianska kulturer traditionellt 

värdesätter auktoriteter och lydnad av sådana i annan utsträckning än exempelvis västerländska.
95

 

Istället för denna parameter som författarna menar blir irrelevant i konfuciansk kultur föreslår de en 

som berör ansträngning i kunskapsprocessen. Detta menar författarna är något som närmast kan 

beskrivas som en dygd i de kulturer som präglas av konfucianismen.
96

 Deras slutsats är således, i 

kontrast till forskning jag redovisat ovan, att epistemologiska föreställningar är kulturberoende och 

kulturellt betingat. Eftersom Canos och Cardelle-Elawars ligger färskt i minne är det inte otänkbart 

att när de refererar till olika kulturer avser de olika kulturer som fanns representerade i deras urval 

som bestod av europeiska skolungdomar förvisso med olika ursprung och sociala kulturer. Men när 

Chan och Elliot refererar till kulturer använder det ordet i en annan betydelse. Detta är bara bevis på 

kulturbegreppets komplexitet och jag föreslår att de går om varandra semantiskt när det ena 

forskarparet talar om makrokulturer talar det andra om mikrokulturer. Då menar jag att Chan och 

Elliot gör skillnad på konfucianska kulturer och västerländska medan Cano och Cardelle-Elawar 

gör skillnad på kulturer inom den västerländska. Det är med anledning av det och den 

Schommerska förklaringsmodellen, som de finner allt för centrerad kring en västerländsk kontext, 

som Chan och Elliot presenterar ett eget ramverk för att förklara epistemologiska föreställningar.
97

   

Schommers frågeformulär för epistemologiska 

föreställningar 

Läsaren har säkerligen noterat att Schommers studie som publicerades 1990 har fungerat 

fältformande. Detta blir nästan övertydligt då hennes frågeformulär från samma studie inte bara 

används av hennes själv som tongivande forskare på området men också av kollegor till henne runt 

om i världen. Av denna anledning gör Clarebout, Elen, Luyten och Bamps elva år senare en kritisk 

översikt av The Schommers epistemological questionnaire som tidigare och i fortsättningens 

benämns som frågeformuläret. De levererar en ganska svidande kritik av detta frågeformulär. Den 

består i huvudsak av följande citerade punkter. 

 

 the choice to assess epistemological beliefs by summing up students' agreements with a number of statements; 
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 the operationalisation of epistemological beliefs including beliefs about intelligence and learning, as well as the 

ambiguous wording of items; 

the theoretical construction of sub-sets (pre-grouping of items in 12 subsets) and the use of these sub-sets as items 

in factor analyses instead of using the items themselves; 

 inconsistencies in various studies regarding the number of theoretical dimensions of the epistemological beliefs 

questionnaire, and regarding the number of factors found; 

 the need to reconsider and revise the questionnaire itself given, among other reasons, the substantial number of 

sub-sets not loading on any of the factors; 

 the need for a regular approach to scale construction and follow-up studies to validate the scales and control their 

stability.98 

 

Till denna kritik kommer forskarna fram genom dels en översikt av befintlig kritik men också 

genom ett försök till återupprepning av Schommers studie på holländska i en holländsk kontext. 

Deras konklusion är att trots de framsteg som detta frågeformulär åstadkommit teoretiskt och 

empiriskt så bör man använda denna metod med yttersta försiktighet då det dels saknas ett teoretiskt 

ramverk för vad dessa epistemologiska föreställningar innebär men också det faktum att de 

metodologiska oklarheterna som föreligger gör det i princip omöjligt att återupprepa Schommers 

studier menar skribenterna av denna artikel. Således ifrågasätter forskarna Schommers metodik 

med avseende på reliabilitet och validitet.
99

 

 

Enligt min tolkning kommer Schommer, som nu heter Schommer-Aikins, med en direkt respons till 

föregående artikel även om detta inte uttrycks explicit. Hon inleder med att klargöra de 

epistemologiska föreställningarna som undersöks. Detta var något Clarebout et al. hade frågetecken 

kring då de tydligen varierat mellan fyra och fem i de studier som använt sig av frågeformuläret. 

Dessa lyder: 

 

The stability of knowledge, ranging from unchainging knowledge to tentative knowledge; 

The structure of knowledge, ranging from isolated bits and pieces to integrated concepts; 

The source of knowledge, ranging from omniscient authority to reason and empirical evidence; 

The speed of learning, ranging from quick or not-at-all to gradual; 

The ability to learn, ranging from fixed at birth to improvable.100 
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Vidare förklarar Schommer ödmjukt att faktumet att forskare världen över använt hennes 

frågeformulär, om än vissa med viss modifikation (här nämner hon specifikt Jehng et al 1993), 

beror på ett enormt intresse av epistemologiska föreställningar snarare än att hennes frågeformulär 

utgör ett perfekt mätinstrument.
101

  Vidare föreslår hon följande modell som förklaring för hur dessa 

epistemologiska föreställningar påverkar varandra. 

102
  

Visserligen påstås denna vara den uppdaterade versionen av en tidigare modell som publiceras för 

första gången i samma artikel. Vidare presenterar hon ytterligare en modell och denna berör hur 

dessa epistemologiska föreställningar blir till och vilka sociala faktorer som påverkar. 
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103
  

Men i samma andetag som Schommer levererar detta ramverk poängterar hon att det är svårt att 

tänka sig hur någon forskare någonsin kommer kunna kartlägga epistemologiska föreställningar 

utifrån dessa modeller. Hon menar att det är alltför komplext.
104

 Slutligen knyter Schommer ihop 

säcken med att ställa två öppna frågor; hur man skulle kunna undvika de oönskade effekter som de 

psykometriska och kvantitativa metoderna för med sig och huruvida den kulturella aspekten av 

epistemologiska föreställningar bara varierar mellan vissa kulturer och inte andra, den sista görs 

troligen med en implicit hänvisning till Youn.
105

   

En metastudie 

För att avrunda denna del av uppsatsen som behandlat en historisk kontext och aktuell forskning i 

en utsträckning som jag inte varit beredd på vill jag ta upp ett sista arbete. Detta arbete är författat 

av de för läsaren redan bekanta forskarna Rainer Bromme, Dorothe Kienhues och Elmar Stahl. De 

skriver ett kapitel i boken Knowing, Knowledge and Beliefs: Epistemological studies across diverse 

cultures.  Deras kapitel heter Knowledge and Epistemological Beliefs: An Intimate but Complicate 

Relationship och innebär en kritisk forskningsöversikt med visa anmärkningar och förslag utifrån 

vad som tidigare gjorts. Detta kapitel publicerades 2008 och är i min mening en bra summering av 

de fynd som gjorts under nästan två decennier men framför allt tar forskarna ett steg tillbaka för att 

kritiskt granska forskningsområdet och den metodologi och de grundvalar som det vilar på. Utifrån 

denna kritiska granskning pekar de ut riktningar för framtida forskning som de finner intressanta för 

att lyfta detta forskningsområde till nästa nivå.  
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Deras första del i deras kapitel går ut på att de med hjälp av tidigare forskning visar på den sanning 

som etablerats på sistone som innebär att sofistikerade epistemologiska föreställningar inom ett 

kunskapsämne sammanfaller med höga kunskaper i samma ämne. De menar att detta förhållande 

inte är linjärt i och med de resultat som efter år 2000 växt fram som tyder på att en ökning av 

ämneskunskaper kan innebära mer naiva epistemologiska föreställningar. Forskarna menar istället 

att detta förhållande ska betraktas som ett icke-linjärt förhållande som i nuläget inte är kartlagt.
106

 

Senare i kapitlet återkommer de till detta förhållande och menar att det egentligen inte är särskilt 

chockerande och snarare bör man kanske förhålla sig mer kritiskt till vad sofistikerade och naiva 

epistemologiska föreställningar är än vad man gjort tidigare.
107

 Deras andemening är att dessa 

värdeord har använts arbiträrt och snarare ska frasen sofistikerade epistemologiska föreställningar 

ersättas med: 

 

as those beliefs which allow for context-sensitive judgments about knowledge claims. 108 

 

Vidare finns det i denna artikel en subtil kritik av det nästan ensidigt kognitivistiska perspektiv som 

har rått på detta fält. Denna består bland annat i att författarna hänvisar och instämmer med bland 

annat Barbara Hofers förespråkande av ett sociokulturellt perspektiv och forskningsmetodik. Detta 

skulle enligt Hofer, Elby & Hammer och författarna resultera i ökat intresse för de intraindividuella 

och interkontextuella faktorernas påverkan av epistemologiska föreställningar. I nästa mening 

föreslår de, aningen djärvt kanske, att individens förmåga att variera och alternera epistemologiska 

föreställningar efter interkontextuella och intraindividuella faktorer borde anses som sofistikerat.
109

 

Förutom snegla mot ett sociokulturellt perspektiv och forskningsmetodik på detta fenomen gör de 

också en explicit öppning för Lakoffs metaforteori som de hävdar skulle kunna vara applicerbar på 

detta område.
110

 Denna är en kognitiv-lingvistisk teori som innebär att metaforiskt språkbruk styr 

och gestaltar bakomliggande kognitivistiska grundvalar och vice versa. I sammanhanget skulle den 

konceptuella metaforen KUNSKAP ÄR SAKER som gestaltas via uttryck om kunskap som till 

exempel: kunskapsinhämtning, kunskapsproduktion, förmedlingspedagogik, inlärning etcetera. 

Detta skulle då innebära att vi kognitivt formar och tänker kring kunskap som materiella ting som 

förvaras i hjärnan, som i sin tur gestaltas via den konceptuella metaforen HJÄRNAN ÄR EN 

BEHÅLLARE. Detta när kunskap inte alls behöver vara materiellt, statiskt och möjligt att förvara 

utan kanske immateriellt, eklektiskt och omöjligt att förvara.
111

 Avslutningsvis resonerar författarna 

om att alla modeller för epistemologiska föreställningar bedömer en sofistikerad kunskapsagent 
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som autonom, aktiv informationssökare, auktoritetsoberoende och dessa egenskaper är inte enligt 

författarna kognitiva per se utan snarare sociala och präglade av västerländska ideal.
112

 

Syfte 

Studiens syfte är tudelat. Studien syftar dels till att undersöka några svenska elevers 

epistemologiska föreställningar om kunskap och lärande i årskursintervallet 6-9 och 

gymnasieskolan. Detta görs genom en kvalitativ metod för att nå en fördjupad kunskap om dessa 

fenomen. Dessutom söker studien att pröva Schommers teoretiska modell för epistemologiska 

föreställningar på denna studies kvalitativa data vilken tidigare använts i kvantitativ forskning. 

Frågeställning 

Vilka epistemologiska föreställningar kring kunskap och lärande uppger eleverna att de hyser? 

 

Uppskattar eleverna att strategier för lärande kan variera hos elever i allmänhet beroende på 

epistemologiska föreställningar om kunskap och lärande och i sådana fall hur ter sig detta?  

Teoretiskt perspektiv 

Studiens teoretiska perspektiv är tudelat. Den första delen utgörs av Schommers modell för 

epistemologiska föreställningar och den andra delen av mitt teoretiska perspektiv utgörs av ett 

sociokulturellt perspektiv som här krediteras Vygotskij och Säljö. Detta perspektiv ska kombineras 

med de kunskapsformer som Lpo 94 innehåller och som Carlgren förklarar.   

Schommers modell 

Schommers modell valdes för att det är den mest etablerade på forskningsområdet för det fenomen 

studien undersöker och således anser jag den ypperlig för att bruka i ett teoriprövande syfte i denna 

studie. Visserligen kan man ha åsikter kring den kulturspecifika karaktär som denna modell 

tillskrivs av vissa forskare men trots denna kritik kommer denna modell representera den mest 

vedertagna teorin på forskningsområdet. Studiens avsikt med denna modell under detta avsnitt är att 
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de resultat jag når i min undersökning ska analyseras utifrån denna teori och detta metodologiska 

steg kommer innebära ett teoriprövande moment i denna studie.  

 

The stability of knowledge, ranging from unchainging knowledge to tentative knowledge; 

The structure of knowledge, ranging from isolated bits and pieces to integrated concepts; 

The source of knowledge, ranging from omniscient authority to reason and empirical evidence; 

The speed of learning, ranging from quick or not-at-all to gradual; 

The ability to learn, ranging from fixed at birth to improvable.113 

  

Utgångspunkten för denna modell är den dikotomisering och kvantifiering av epistemologiska 

föreställningar på en endimensionell skala som Schommers metodik innebär. Detta görs på samtliga 

fem punkter i hennes teori vilka förklaras noggrannare nedan.  

 

Punkt a i denna teori berör föreställningar om kunskapens stabilitet och modus.  Den ställer upp en 

skala som sträcker sig från kunskap som oföränderlig till kunskap som eklektisk och föränderlig. 

Punkt b gestaltar kunskapens struktur. Detta görs med ytterligheterna kunskap som isolerade 

pusselbitar och kunskap som integrerade koncept. Föreställningen c handlar om kunskapens källa. 

Den ena ytterligheten i detta sammanhang är förmedlad av en allvetande auktoritet och den andra 

empiriska bevis. Den fjärde föreställningen som Schommer har i sin modell berör lärhastighet. Det 

handlar om en föreställning som innebär att individen tror att lärandet sker snabbt eller inte alls och 

den har sin motsats i föreställningen att lärande sker gradvis. Den sista beståndsdelen i denna 

modell behandlar inlärningsförmåga. De dikotoma polerna för denna föreställning är förbättringsbar 

förmåga och medfödd förmåga.  

Sociokulturellt perspektiv 

Den andra delen av denna studies teoretiska perspektiv ska som jag tidigare nämnt utgöras, 

åtminstone delvis, av ett sociokulturellt perspektiv. När jag i följande stycken ska försöka 

sammanfatta detta omfattande perspektiv kommer jag utgår från två teoretiker: Vygotskij och Säljö. 

Utifrån dessa kommer jag strukturera denna sammanfattning utifrån begreppen: lärande, kunskap, 

mediering och redskap. Studiens syfte med att låta detta perspektiv utgöra teoretiskt perspektiv i 

denna uppsats är att möjliggöra för att eventuellt kunna erbjuda en alternativ förklaringsmodell av 

epistemologiska föreställningar. Den sociokulturella teorin erbjuder inför detta syfte andra 

perspektiv och utgångspunkter än de kunskapsteorier som används inom tidigare forskning som 

främst utgörs av kognitivism. 

 

Kunskap är enligt Säljö i vår kultur präglad av en missvisande dualistisk metaforik som lurar oss till 

att tro att det finns neutral och absolut kunskap. Han menar istället på en nästan retorisk-kontextuell 

                                                      

113 Schommer-Aikins, Marlene. Explaining the epistemological belief system: Introducing the embedded 

systemic model and coordinated research approach In: Educational psychologist (2004) 39(1), s. 20 



 32 

syn på kunskap; att kunskap och färdigheter är socialt situerade och gångbara i olika 

verksamhetssystem.
114

 Han förklarar också att en klassisk föreställning om en gräns mellan 

teoretisk och praktisk samt abstrakt och konkret kunskap är oförenlig med ett sociokulturellt 

perspektiv som inte upprätthåller dualistiska föreställningar. Säljö påstår att våra handlingar i regel 

består av en kombination av intellektuell och manuell verksamhet och således menar han att dessa 

verksamheter borde betraktas som två aspekter av en och samma. Detta behöver dock inte innebära 

att båda kunskapsaspekterna alltid behärskas av alla.
115

 Säljö skriver om maktaspekter av kunskap. 

Utifrån premissen att kunskap är socialt situerad synliggörs den sociala segregering som leder till 

skillnader i kunskaper i högre utsträckning än vad en kognitivistisk kunskapssyn hade gjort menar 

Säljö. I ljuset av detta menar Säljö att kunskapsutveckling hos en befolkning utgör ett demokratiskt 

problem eftersom konsekvenserna innebär utanför- och innanförskap på olika nivåer.
116

 

 

Lärandet har enligt Vygotskij två steg som all kulturell utveckling genomgår. Han menar att 

lärande påbörjas på ett socialt-kommunikativt och interpersonellt plan där kunskaperna blir till. Det 

andra steget är en intrapersonell process där samma dialog uppstår och förankras inom individen 

och på detta vis har kunskapen förankrats hos individen.
117

 Det är det senare av dessa två steg som 

Vygotskij kallar internalisering och denna teori är Säljö kritisk mot. Han anser att en sociokulturell 

teori omöjligt kan godta det kognitivt-dualistiska antagandet om en gräns mellan det inre jaget och 

den yttre omvärlden.
118

  Istället menar Säljö att det inte finns anledning skilja på en yttre och inre 

värld eller för den delen språk och tanke som han menar verkar tillsammans och föder varandra.
119

 

Vidare menar Säljö att lärande är något ständigt närvarande och ifrånkomligt. Detta eftersom 

lärande och utveckling sker i sociala praktiker och eftersom människan ständigt befinner sig i 

sådana sker lärande konstant.
120

 

 

Mediering är enligt Säljö ett slags raster som finns mellan individen och verkligheten som innebär 

en individuell perception och en unik tolkning av vad denna ger. Detta raster påverkas av vår kultur 

och dess intellektuella och fysiska redskap som exempelvis kan utgöras av förförståelse av ett 

fenomen, det egna språket, den gregorianska kalendern, en miniräknare eller symboler.
121

 Denna 

syn på individens lärande kan kontrasteras gentemot kognitivisternas syn på lärande och empiri som 

innebär en tro på att verkligheten uppfattas lika av alla. Detta bottnar egentligen i en positivistisk 
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tro på förnuftets rationalitet och oberoende menar Säljö. Vidare härstammar ordet mediering från 

tyskans Vermittlung som betyder förmedling vilket ytterligare förstärker innebörden av detta 

begrepp.
122

 

 

Redskap är enligt Vygotskij inte förbehållet människan utan används också av aporna och deras 

artfränder och skillnaden i hur vi använder redskap gentemot hur aporna använder dem är i princip 

obefintlig tills att barnet börjar utveckla sitt språk.
123

 Det är först då vi skiljer oss från aporna enligt 

Vygotskij, han menar att det interpersonella språket som ofta barnet riktar till en vuxen mottagare 

också blir ett intrapersonellt språk när den vuxna är frånvarande. Barnet börjar då tala med sig själv 

och försöker förmå sig själv att agera istället för den vuxna. När detta inträffar sker också en 

utveckling av barnets färdighetskunskaper menar Vygotskij.
124

 Säljö fortsätter på och utvecklar 

Vygotskijs resonemang om redskapen som han också kallar artefakter. Han menar att dessa inte är 

döda objekt utan istället levande och styrande subjekt. De påverkar vårt sätt att mediera 

verkligheten och styr således också hur vi tänker kring densamma.
125

 Kraftfulla exempel är den 

väderriktningsorienterade kartan och kalendern. Föreställ er en karta där norr visas nedåt eller 

väster ligger till höger eller en karta som är vinklad 72 grader. Otänkbart, eller hur?  En vanlig 

föreställning är att veckan innebär en enhet som börjar om varje måndag; en sorts spelplan som du 

hinner runda en gång per sju dagar. Detta kan kontrasteras till hur vi skulle tänka kring tid utan 

konstruktionen ”en vecka”. 

Fyra kunskapsformer 

Det som i Lpo 94 heter fyra olika kunskapsformer och ibland kallas för de fyra F’n (fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet) kommer förhoppningsvis hjälpa mig att differentiera och 

fördjupa mina resultat i relation till kunskapsbegreppet som jag annars tror skymmer mer än det 

blottar. Dessa fyra begrepp kommer alltså fungera som analysverktyg för det överordnade 

kunskapsbegreppet och just därför följer här en definition av dessa som har sin utgångspunkt i 

Carlgrens inledning till Läroplanskommiténs betänkande; skola för bildning 1992:94. 

 

Faktakunskaper är informationskunskap som individen antingen har eller saknar. Det finns ingen 

kvalitetsskillnad inom denna typ av kunskap och därför är den väldigt kvantitativ till natur. Dessa 

kunskaper omfattar ofta kunskap om hur information, regler, konventioner och dylikt förhåller sig 

menar Carlgren.
126
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Förståelsekunskaper innebär oftast förståelse för hur olika fenomen fungerar och förhåller sig. 

Denna kunskap är mycket kvalitativ i sin karaktär och skillnader i denna kunskap kan benämnas 

som olika kvalificerad förståelse inte som mer eller mindre förståelse. Carlgren menar också att 

denna typ av kunskap gärna behandlar bakomliggande syften, innebörder och kontextuella 

förhållanden.
127

 

 

Färdighetskunskaper kan ses som den praktiska motsvarigheten till teoretisk kunskap. Den innebär 

att agenten vet hur något ska göras och kan utföra det i praktiken enligt Carlgren. Detta leder ofta 

tankar till praktiskestetiska ämnen men Carlgren förklarar att denna kunskap också omfattar saker 

som att motoriskt forma bokstäver eller ljud.
128

 

 

Förtrogenhetskunskaper menar Carlgren ofta är tysta kunskaper som är sinnligt förknippade. Denna 

kunskap är starkt erfarenhetsbaserad och innebär ofta trygghet.
129

 Det kan handla om att vara 

förtrogen med sociala och kulturella konventioner i den egna staden eller regler i en viss sport.  

Metod 

Val av metod 

Det vore intressant att med en fälttypisk metodik undersöka epistemologiska föreställningar i en 

svensk kontext men eftersom studien genom sitt syfte söker en fördjupad kunskap om 

epistemologiska föreställningar innebär detta att föreliggande studie gör lämpligast i att använda en 

kvalitativ metod vilket är att betrakta som relativt sällsynt på forskningsområdet. Detta 

metodologiska ställningstagande motiveras av att den tidigare forskningen i stor utsträckning har 

kartlagt hur epistemologiska föreställningar ter sig i större grupper och vad som påverkar dem. 

Denna studie vill däremot nå en ökad insikt i vad epistemologiska föreställningar är. Repstad menar 

att valet av en kvalitativ metod är adekvat när forskaren vill på ett nyanserat sätt undersöka hur 

verkligheten ter sig istället för hur ofta studieobjektet förekommer i verkligheten.
130

 Vidare menar 

Repstad att den kvantitativa metoden är att föredra när det som studeras är tydligt, lätt att mäta, 

begränsat slag och få externa förhållanden som påverkar studieobjektet.
131

 Utifrån det resonemanget 

kan man faktiskt ifrågasätta i princip hela forskningsområdets ensidiga användande av kvantitativa 

metoder. För ingen, och absolut inte forskarna, kan med allvar hävda att epistemologiska 

föreställningar är lätta att mäta. 
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När den kvalitativa metoden var fastslagen återstod vissa val angående empiriinsamling. Jag kom 

dock rätt snabbt fram till att fokusgruppsintervjuer var en adekvat metod för denna studie. Dels för 

att som Repstad säger, observationer inte är tillräckliga när forskaren vill tränga in i 

respondenternas världsbild och den mening de lägger i sin handling. Han menar att för att lyckas 

med detta krävs det att man samtalar med dem
132

 vilket känns rimligt i denna studie i och med 

abstraktionsnivån på detta fenomen. Varför ska jag då använda mig av fokusgrupper? Repstad 

förklarar att gruppintervjuer är användbart under särskilda förhållanden som rimligen innebär att 

respondenterna är tryggare i gruppintervjuer än i individuella intervjuer.
133

 Jag tror visserligen inte 

att mina respondenter skulle känna sig otrygga med mig i individuella intervjuer däremot tror jag 

min roll som snart examinerad lärare och deras som elever skulle kunna innebära problematik i 

form av att de eventuellt skulle modifiera sina svar i linje med vad de uppfattar mina förväntningar 

att vara vilket Repstad kallar forskareffekten.
134135

  Vidare anger Wibeck fyra huvudsakliga 

anledningar som legitimerar användandet av fokusgrupper vilka jag sammanfattar nedan. 

- När det finns stora olikheter mellan människor med avseende på det forskaren vill 

undersöka 

- När handlande och motivation ska undersökas 

- När olikheter ska förstås 

- När det finns behov av en vänlig undersökningsmetod.
136

 

Jag finner att denna studies förutsättningar uppfyller samtliga kriterier eftersom tidigare forskning 

visar stor spridning i individers epistemologiska föreställningar om kunskap och lärande. Detta 

fenomen är tätt sammankopplat med just handlande och motivation vidare är till och med en önskan 

att åstadkomma en fördjupad förståelse för dessa fenomen inskrivet i studiens syfte. Den sista 

punkten ovan talar om en vänlig undersökningsmetod, också detta är sant om än med viss 

modifikation. Jag menar att jag som forskare och lärarstudent behöver en metod som inte styr mina 

respondenter och elever för mycket. I och med detta anser jag att studien uppfyller också detta sista 

kriterium. Wibeck lyfter till och med bieffekten att forskarens roll i denna metod blir mindre 

styrande
137

 vilket jag anser vara högst önskvärt med tanke på den interspersonella maktdynamik 

som finns mellan rollerna lärare och elev. Ytterligare en orsak till valet av fokusgruppsintervjuer 

var min farhåga att mina respondenter som kommer utgöras av elever inte skulle finna något värde i 

att stanna kvar efter skoltid för att samtala med mig enskilt. Detta problem tror jag elimineras till 

viss del genom att respondenterna får stanna kvar med sina klasskamrater och dessutom tillåter 

detta en mer effektiv rekrytering av individer till denna studie sett till antalet.     
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Fokusgruppsintervju 

Wibeck definierar fokusgruppsintervjun som följande.  

 

”Att arbeta med fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor som under en begränsad tid får 

diskutera ett givet ämne med varandra. Gruppen leds av en samtalsledare – moderator – som initierar diskussionen 

och introducerar nya aspekter av ämnet i den mån det behövs. Moderatorn är emellertid ingen traditionell 

intervjuare, utan målet med fokusgruppen är att gruppdeltagarna ska diskutera fritt med varandra” 138 

 

Wibeck nämner också något som kallas för stimulusmaterial. Detta menar hon kan användas för att 

åstadkomma aktivitet i denna typ av intervju om deltagarna inte känner varandra eller om 

diskussionerna går dåligt av annan anledning. Dessa kan bestå i bilder, artiklar, citat och andra 

former som kan tänkas väcka diskussioner och frågor.
139

 I min intervjuguide som återfinns som 

bilaga skiljer jag på intervjufrågor och stimulusmaterial. Frågorna användes i högre utsträckning än 

stimulusmaterialet och frågorna präglas av en större öppenhet medan stimulusmaterialet användes 

vid behov och kan ha olika modus. Vissa kan vara direkt ledande och provocerande medan andra 

kan påminna om en öppen fråga. Syftet med stimulusmaterialet är att stimulera diskussioner som 

stagnerat och styra diskussioner som är på väg i oönskad riktning. Detta kan kontrasteras gentemot 

intervjufrågan som är mer ärlig och kunskapstörstande till sin natur. 

 

Wibeck skiljer också på strukturerade och ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. Hon menar att den 

ostrukturerade varianten är adekvat om den fria diskussionen är intressant utifrån deltagarnas 

interaktion och argumentation. I fallet med strukturerade fokusgruppsintervjuer säger Wibeck att 

detta kan vara nödvändigt om deltagarna är sårbara, om forskaren vill att alla deltagarna deltar i lika 

stor utsträckning eller om den sociala situationen som detta innebär kräver styrning av forskaren.
140

 

Min uppfattning är att denna studie inte kan kategoriseras utifrån dessa två stereotypa och dikotoma 

bilder som Wibeck tecknar. Det jag vill åstadkomma är relevanta diskussioner i fokusgruppen utan 

att de färgas av min förförståelse för fenomenet som baserar sig på den dikotomiserade tidigare 

forskningen. Vidare påstår Wibeck att ett mellanläge mellan strukturerade och ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer ofta är gynnsamt. Hon menar då att fokusgruppsintervjuer fungerar bäst när 

deltagarna tillåts diskutera fritt och introducera nya ämnen samtidigt som forskaren kan gripa in och 

styra diskussionen om den skulle ta en oönskad vändning.
141
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Urval 

Det stod tidigt i denna studie klart att det var elever som skulle utgöra mitt urval eftersom de bäst 

hjälper mig att uppfylla och besvara denna studies syfte och frågeställningar. Således består 

studiens respondenter av elever som går i årskurs 6-9 och gymnasieskolan. Just detta åldersintervall 

motiveras utifrån högre professionsförankring. Jag menar att eftersom detta åldersintervall är det 

som jag troligen kommer att arbeta med i mitt yrkesliv upplever jag också det mest relevant att 

undersöka just detta åldersintervall.  

 

Jag använder mig av praktiska skäl av ett bekvämlighetsurval som innebär att jag genomförde 

fokusgruppsintervjuer med elever som låg i min direkta eller indirekta sociala närhet. När det gäller 

fokusgruppernas komposition använde jag mig av grupper om fyra individer. Detta eftersom 

Wibeck menar att det är fruktbart att ha mellan fyra och sex personer i ett och samma samtal. 

Vidare påpekar hon att deltagarna så väl som moderatorn kan få svårt att hålla isär individerna om 

de blir fler eller tangerar taket för detta intervall. Dessutom kan det vara svårt att låta alla komma 

till tals när deltagarna blir fler i dessa fokusgrupper menar Wibeck.
142

 Med detta i ryggen och 

faktumet att jag är novis när det gäller att moderera fokusgruppsintervjuer valde jag att använda 

mig av fyra deltagare. Detta antal kan komma att förändras om jag upplever ett behov av det och en 

säkerhet som skulle innebära att jag kan hantera den extra dimension av hantverk som detta kräver. 

 

Efter att ha besvarat hur jag ska nå mina respondenter och hur många de ska vara vill jag också 

behandla frågan om att använda redan existerande grupper kontra individer som aldrig träffats förr. 

Wibeck menar att det finns mycket som talar för att urvalet kan bestå av just redan existerande 

grupper. Hon belyser i ljuset av detta fallgropar som forskaren kan finna sig i vid arbete med dessa 

redan existerade grupper. Hon menar att det finns risk för kollektiva presupositioner som forskaren 

kan få svårt att tyda och att gruppmedlemmarna faller in i roller som de innehar utanför 

fokusgruppen trots detta nya sammanhang. Trots detta säger Wibeck att redan existerande grupper 

är gångbara att använda sig av.
143

 Repstad lyfter till och med att grupper som redan är bekanta och 

trygga kan ge uttryck för politiskt inkorrekta åsikter i högre utsträckning än vad nyformade grupper 

gör. Även om det också finns exempel på motsatt effekt. Repstad avrundar sitt avsnitt om 

gruppintervjuer med att påstå att gruppintervjuer fungerar som bäst när gruppen är samspelt och 

utan större konflikter.
144

 Därför konsulterade jag elevernas lärare så att denna kunde bistå mig med 

att komponera en fokusgrupp utan interpersonella konflikter. 

 

En klar styrka med att utgå från skolklasser är att fokusgruppen blir ganska homogen. Wibeck 

skriver att om forskaren vill uppnå ett intimt samtalsklimat där informationsflödet är högt och 

deltagarna bekväma ska man använda sig av homogena grupper med avseende på ålder och 

socioekonomisk tillhörighet.
145

 I detta fall så får man anta att åldershomogeniteten är optimal och 
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trots att jag inte på något sätt tar hänsyn till eller räknar på socioekonomiska faktorer är min 

hypotes att denna homogenitet kommer vara någorlunda stark. Slutligen har jag valt att använda en 

jämn könsfördelning för att om det eventuellt uppstår skillnader mellan könen ska jag kunna uttala 

mig på de bästa av grunder utifrån det antal respondenter studien inbegriper.   

 

Fokusgruppsintervjuerna bedrevs på den skola där eleverna går. Detta för att som Wibeck menar 

undvika att deltagarna känner sig främmande i en främmande miljö.
146

 Jag ville istället använda mig 

av deras miljö för att på så sätt åstadkomma att de känner sig bekväma. Vidare berättar Wibeck att 

fokusgruppsintervjuer har visat på större intensitet i små rum.
147

 Detta kan kännas banalt men 

således sökte jag mig till ett lagom litet rum. 

 

Genomförande 

Som ett initierande steg förmedlade jag skriftlig information om studien till de personer jag, i 

samråd med deras lärare, identifierat som potentiella deltagare i en fokusgrupp. Detta gjordes med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i åtanke (se avsnitt om etiska frågor). Jag använde mig 

av ljudupptagningar under intervjun för att åstadkomma högre reliabilitet i studien. Dessa 

ljudupptagningar inleddes med att ännu en gång gå igenom hur jag förhåller mig till de 

forskningsetiska principerna och förhöra mig om deltagarna förstått vad jag menat och om de 

fortfarande ville delta. Till intervjutillfället tog jag med mig fika. Detta gjordes dels som en 

tacksamhetsgest men också för att åstadkomma än högre trivsel för mina respondenter.  

 

Jag hade på förhand beslutat att jag skulle genomföra fokusgruppsintervjuer tills att jag upplevde 

teoretisk mättnad som Wibeck beskriver som situationen när nya intervjutillfällen inte tillför 

särskilt mycket ny information.
148

 Men detta var inte praktiskt genomförbart utan jag fick avsluta 

min empiriinsamling efter tre fokusgruppsintervjuer var genomförda och transkriberade. Detta 

gjordes alltså för att denna uppsats skulle blir klar inom kursens tidsmässiga ramar. 

 

Den första fokusgruppen bestod av fyra individer som gick i samma sjätteklass vilken jag 

undervisade. Jag hade på förhand bestämt att jag skulle konsultera en lärare som undervisar den 

berörda klassen för att denna skulle kunna välja fyra elever utan interpersonella konflikter. Men 

detta var med denna grupp inte nödvändigt då jag själv känner eleverna. Istället valde jag fyra 

elever enbart utifrån detta kriterium.  

 

Den andra gruppen jag hade bokat möte med bestod i likhet med sjätteklassarna av två tjejer och två 

pojkar men eleverna i denna grupp gick i tvåan och trean på gymnasiet. Dessvärre var det en av 
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tjejerna som uteblev från intervjutillfället men jag ansåg inte detta vara av sådan betydelse att hela 

intervjutillfället var tvungen att ställas in. Istället genomfördes intervjun trots att Wibeck påpekar 

att fokusgruppen bör bestå av minst fyra deltagare.
149

 Efter att ha värderat de olika intervjuerna 

tycker jag att också denna blev lyckad och någon skillnad i kvalitet är inte att tala om. Dock går det 

att spekulera i vad en fjärde deltagare hade inneburit om hon hade deltagit. 

 

Den tredje och sista fokusgruppen rekryterades på samma gymnasieskola som den andra gruppen. 

Denna bestod också av två tjejer och två killar men samtliga elever gick i gymnasiets andra årskurs. 

Dessutom deltog alla de som hade rekryterats via deras lärare i retorik och min vän. Kriteriet för 

detta urval var liksom för de andra två grupperna avsaknad av interpersonella konflikter och jämn 

könsfördelning. 

 

Som planerat genomfördes samtliga intervjuer på den skola där respondenterna gick och jag sökte 

att förlägga fokusgruppsintervjun i ett mindre rum vilket också inträffade. Talutrymmet var ganska 

jämnt fördelat mellan respondenterna och jag upplevde inte att någon respondent hamnade i 

talskugga. Fokusgruppsintervjuerna var 39, 46 och 50 minuter långa. 

Databearbetning 

Jag fattade beslutet att spela in och transkribera mina fokusgruppsintervjuer. Detta eftersom Wibeck 

menar att ljudupptagningar och transkription är norm i den akademiska genren
150

 men framför allt 

för att ge förutsättningar för att åstadkomma en högre reliabilitet i studien. Jag ville dessutom 

genomföra transkriptionerna någorlunda ljudenligt för att på så sätt försöka åskådliggöra så många 

nyanser av fokusgruppsintervjuerna som möjligt.  Detta ville jag göra trots att Wibeck påstår att 

detta sällan krävs för att forskaren ska kunna göra en innehållsanalys av fokusgruppsintervjun.
151

 

Vidare redovisar Wibeck tre stycken transkriptionsnivåer där nivå 1 till och med inbegriper 

talstyrka, betoningar, talhastighet etc. men i mitt fall är ett mellanting mellan nivå 2 och nivå 3 

aktuellt då jag varken har interaktionistiskt, grammatiskt eller fonologiskt intresse i denna studie. 

Nivå 2 innebär att alla identifierbara ord återges inklusive omtagningar och felsägningar så 

ljudenligt som möjligt men däremot exkluderas talets framförande till skillnad från i nivå 1. Det ska 

tilläggas för läsarens förståelse av Wibecks nivåer att nivå 3, den sista nivån, är helt 

skriftspråksnormerad.
152

 Jag valde att inte transkribera material som inte var relevant för studien. 

Detta gjordes för att försöka minimera en arbetsbörda som kan växa sig väldigt stor och utan något 

egentligt syfte eller värde. Av kvalitetsskäl transkriberades intervjuerna omgående efter 

intervjutillfällena. I transkriptionerna bytte jag alla deltagares namn och om det av någon anledning 

skulle röjas vilken skola eller geografisk information som skulle kunna vara komprometterande för 

mina respondenter utelämnar jag naturligtvis detta i min transkription. När uppsatsen är godkänd 

kommer jag radera ljudupptagningarna för att ytterligare radera spåren till mina respondenter. 
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I resultatredovisningen har jag redovisat alla relevanta yttranden som direkta excerpter och när de 

förekommer referat av intervjun beror detta på att ett excerpt hade varit otympligt och inte på grund 

av någon slags värdering av yttrandets innehåll. 

 

Analys 

Jag valde att i resultatavsnittet redovisa min empiri tematiskt utifrån mina två frågeställningar 

istället för att strukturera detta avsnitt efter respektive fokusgrupp. Detta sätt finner jag mer lämpligt 

för att åstadkomma en stringens mellan mina frågeställningar och mitt resultat i enlighet med 

Repstads resonemang om detta val.
153

 I likhet med Repstad är Wibeck en förespråkare av den 

tematiska analysen som hon föreslår ska ske genom en ”klippa och färga-metod”. Denna innebär att 

utskrivna transkriptioner klipps sönder till mindre delar som sedan systematiseras efter en tematisk 

katalog och på detta sätt organiseras empirin enkelt och effektivt.
154

 Denna metodik har jag försökt 

efterlikna digitalt genom att färga vissa stycken efter tematisering.  

 

Miles och Huberman beskriver vad de kallar ad-hoc metoden. I denna ingår 13 stycken verktyg för 

strukturering och denna metods filosofi är att låta empirin styra struktureringen i resultatavsnittet. 

Av dessa 13 verktyg använder jag mig av verktygen: hitta teman och mönster, kvantifiering och 

kontrastering.
155

 Dessa innebär att forskaren strukturerar sin data efter de teman och mönster som 

hen slås av. Kvantifieringen innebär att respondenterna räknas och ställs mot varandra i antal och 

kontrastering innebär att respondenternas utsagor ställs mot varandra. Denna typ av tematisering 

gjordes för att på bästa sätt kommunicera mina resultat till läsaren och med Repstads och Wibecks 

resonemang i ryggen känns denna tematiska uppställning som rätt val. Det resulterade i att följande 

teman steg ur datan. 

Inlärningshastighet i relation till stoff och kunskapsformer 

Kunskapens stabilitet 

Kunskapens struktur 

Given och föränderlig inlärningsförmåga   

Medfödd och utvecklingsbar inlärningsförmåga 

Inlärningsförmågans innehållsdelar 

Kunskapens källa 

Kunskapen som perspektivistisk 

                                                      

153 Repstad, Pål. (2007) s. 148 

154 Wibeck, Victoria. (2010) s. 100 

155 Miles, Matthew B. & Huberman, A. Micheal. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. 

(Thousand Oaks, California:SAGE publications inc, 1994) s. 245-246 
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Lärandestrategiernas ursprung  

God skolprestations ursprung 

 

Under rubriken Analys av resultat har jag dock valt att frångå denna strukturering. Jag kommer 

alltså inte redovisa analys av resultat utifrån forskningsfrågorna. Istället kommer jag ta utgång ifrån 

de olika teoretiska perspektiven. Jag menar att eftersom jag har ett teoriprövande moment inskrivet 

i mitt syfte och att de olika teoretiska perspektiven har så skiljda uppgifter och syften finner jag det 

lämpligt att utgå ifrån dem istället för forskningsfrågorna. 

 

Tillförlitlighetsfrågor 

För att åstadkomma en högre validitet i denna studie valde jag att konstruera de intervjufrågor som 

syftar till att besvara min första frågeställning utifrån Schommers fem utkristalliserade kategorier 

av epistemologiska föreställningar som återfinns i teorikapitlet. Dessa har jag försökt modifiera från 

en dikotom och kvantitativ form till en kvalitativ öppen sådan i min intervjuguide. Vissa av 

Schommers kategorier för epistemologiska föreställningar gav upphov till fler intervjufrågor och 

mer stimulusmaterial än andra men det ser inte jag som något anmärkningsvärt då vissa av dessa är 

mer endimensionella än andra. Exempelvis upplevde jag föreställningskategori (b) som mer 

endimensionell än föreställningskategori (c). 

 

Angående studiens reliabilitet har jag försökt eliminera en potentiellt stor felkälla genom mitt 

metodval. Som jag nämnt ovan valde jag att begagna mig av fokusgruppsintervjuer för att undvika 

den kraftiga intervjuareffekt som jag uppskattar hade kunnat uppstå med tanke på den 

interpersonella maktfördelningen som finns mellan rollerna lärare och elev. Detta metodval tror jag 

har inneburit att fokusgruppsdeltagarna tenderar att vara mer ärliga eftersom de samtalar med 

varandra, sina jämlikar, än vad de hade varit om de samtalat med mig som företrädare för 

läraryrket. Men eftersom fokusgruppsintervjuer i likhet med mycket annan forskning inte syftar till 

en generaliserbarhet för en större population enligt Wibeck
156

 och jag inte avser att göra denna 

ansats utgör detta inte heller något problem i min mening.  

 

Studien försöker vara så transparent som möjligt för att på så sätt öka reliabiliteten och validiteten i 

denna undersökning. Men precis som Jarl Backman förklarar är forskaren utifrån det kvalitativa 

perspektivet, som han kallar det, en del av den verkligheten hen undersöker och således utgör 

forskaren också en påverkande agent i denna verklighet.
157

 Utifrån den premissen utgör mitt 

bekvämlighetsurval inget problem om texten på ett transparent sätt redovisar detta. Trots detta eller 

i ljuset av detta kvalitativa perspektiv vill jag återigen påpeka att jag intervjuade elever i den klass 

jag undervisar och om jag får tolka Backman skulle jag nog vara en större del av den verkligheten 

än hos de elever jag inte har en relation till sen tidigare. Detta skulle kunna vara problematisk 

                                                      

156 Wibeck, Victoria. (2010) s. 147 

157 Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. (Lund:Studentlitteratur AB, 2008) s. 53-54 
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eftersom denna grupp troligen löper större risk än andra av att drabbas av intervjuareffekten. Detta 

finner jag inte tillräckligt för att utesluta denna intervju utan snarare hade jag detta i åtanke när jag 

tolkade resultaten.  

Etiska spörsmål 

Eftersom jag primärt intervjuar barn och ungdomar i denna studie iakttogs en större försiktighet i 

mitt förhållningssätt till mina respondenter än vad jag hade behövt om mitt urval hade bestått av 

vuxna individer. Lyckligtvis behandlar denna studie inte frågor som varken jag eller mitt urval 

borde anse vara känsligt. I min mening borde ämnet vara tämligen okontroversiellt, icke-

integritetskränkande och icke-emotionellt laddat. Självfallet går det inte att svara på hur andra 

människor förhåller sig till vissa fenomen men detta är min tro och förhoppning. Detta innebär att 

jag inte behöver be respondenternas föräldrar om tillstånd för deras deltagande. Detta krävs först 

när respondenten är under 15 år och ämnet är känsligt enligt Vetenskapsrådet.
158

 

 

Fokusgruppsintervjun som sådan har både för- och nackdelar ur etiska perspektiv menar Wibeck. 

Hon förklarar att deltagarna i högre grad deltar på sina villkor än i en mer styrd individuell intervju. 

Däremot finns det en speciellt problematisk aspekt med fokusgruppsintervjuer och det gäller just 

konfidentialitet och anonymitet. Wibeck menar att jag som forskare bara kan garantera att jag inte 

kommer röja deras anonymitet och konfidentialitet. Däremot kan jag inte garantera att deltagarna 

inte röjer varandras anonymitet eller konfidentialitet. Wibeck rekommenderar att forskaren 

informerar deltagarna om denna problematik innan de beslutar om de ska medverka.
159

 Vilket jag 

också gjorde. I kommande stycken ska jag förklara hur jag förhåller mig till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Det första kravet som Vetenskapsrådet definierar är informationskravet. Detta går ut på att 

respondenten i detta fall måste bli informerad om vad studien går ut på och att denna får avbryta sitt 

deltagande när som helst i studien och att forskaren måste respektera detta. De specificerar också 

kraven för studier som kräver ett aktivt deltagande. Dessa studier ska i förhand informera om 

studiens syfte, tema och premisser gärna i skrift.
160

 Eftersom detta omfattar min studie ämnar jag att 

följa dessa rekommendationer. När det gäller samtyckeskravet måste deltagarna ge sitt samtycke 

och om deltagarna är under 15 år och ämnet är känsligt skall också samtycke från föräldrar 

inhämtas. Vidare hade deltagarna rätt at bestämma om, när och hur denna deltog i studien och om 

denna skulle velat avsluta sin medverkan måste forskaren respektera detta utan att utöva 

påtryckningar på något sätt.
161

 Jag har följt samtyckeskravet på alla punkter. Däremot bedömer jag 

inte att denna studie kräver målsmans samtycke för de deltagare som är under 15 år. Detta eftersom 

                                                      

158 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

(Stockholm:Elanders gotab AB, 1990) s. 9-11 

159 Wibeck. Victoria. (2010) s. 139-140  

160 Vetenskapsrådet. (1990) s. 7-8 

161 Ibid. s. 9-11  
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jag inte anser att ämnet är av särskilt känslig karaktär och ett inhämtande av målsmans samtycke 

skulle innebära en extra arbetsbörda som jag uppskattar skulle inverka på denna studie negativt.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att utomstående personer inte ska ha åtkomst till studiens råmaterial 

eller annat material tillhörande studien i sådan form som skulle kunna innebära att studiens 

respondenter skulle kunna identifieras.
162

 Jag har under intervjutillfället tilltalat respondenterna vid 

namn för att underlätta transkriptionen, som jag misstänkte kunde bli omöjlig att genomföra annars, 

men utelämnat information om skola och geografisk position. Som jag nämnde i 

databearbetningsavsnittet har transkriptionerna inletts snarast möjligt efter att intervjun i fråga 

genomförts. Vidare har jag anonymiserat deltagarna och information om dem som kommit fram 

under intervjutillfällena och slutligen ska ljudupptagningarna raderas efter att denna uppsats är 

godkänd.  

 

Det sista kravet som Vetenskapsrådet definierar är nyttjandekravet. Detta innebär att den 

information som framkommer av studien endast får användas till just denna studie. Även om 

information skulle uppkomma som skulle innebära att en person kvalificerar sig för vård eller dylikt 

får detta beslut inte tas av forskaren trots att ändamålet må vara gott.
163

 Detta krav har jag självfallet 

att följt till punkt och pricka. Skulle en problematisk situation ha uppstått skulle jag oavsett karaktär 

av denna ha handlat i enlighet med dessa forskningsetiska regler. Slutligen har Vetenskapsrådet två 

rekommendationer; de rekommenderar att forskaren visar upp eventuellt känsliga partier i studien 

för deltagarna innan publicering och de förordar också att forskaren frågar de deltagande om de är 

intresserade av att veta var studien skall publiceras och om de vill ha var sin kopia av studien.
164

 I 

enlighet med mina förväntningar finns det inte några delar av studien som jag bedömer vara 

känsliga på något sätt men skulle detta varit fallet skulle jag ha agerat enligt denna 

rekommendation. Jag är inte säker på om studien överhuvudtaget ska publiceras men trots detta 

frågade jag mina respondenter om de dels vill ha en kopia av studien och veta var studien kommer 

publiceras om den nu ska publiceras. 

 

Slutligen vill jag påpeka att samtliga intervjuer avslutades med att jag frågade om någon av 

deltagarna har något mer att tillägga. Dessutom frågade jag om de var intresserade av att erhålla en 

kopia av denna studie när den är klar och om de var intresserade av att veta var denna publiceras 

om den nu kommer publiceras i framtiden. Detta gjordes i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. 

 

                                                      

162 Ibid. s. 12-13 

163 Ibid. s. 14 

164 Ibid. s. 15  
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Resultat 

I följande kapitel har jag valt att strukturera det första avsnittet: resultatredovisningen, utifrån mina 

två frågeställningar. Utifrån dessa kommer jag tematisera redovisningen efter de kategorier som har 

stigit ur datan. Jag har också valt att ha ett avsnitt som heter analys av resultat. I detta andra avsnitt 

ämnar jag att applicera mina teoretiska perspektiv och begrepp på det resultat jag redan redovisat. 

Denna andra del av detta kapitel kommer jag strukturera utifrån de teoretiska perspektiven istället 

för utifrån forskningsfrågorna. 

Resultat 

Vilka epistemologiska föreställningar kring kunskap och lärande 

uppger eleverna att de hyser? 

Inlärningshastighet i relation till stoff och kunskapsformer 

I gruppen bestående av sjätteklassare var deltagarna överens om att olika individer hade olika 

hastigheter för lärande vilket gestaltas i följande citat. 

Sebastian: Eh ja, för vissa kan väl va lite trögare än andra? 

Natalie: Asså det är lite såhär att vissa har lättare å lära sig men andra tar lite längre tid och så. Men ja det finns ju 

olika hastigheter det är ju inte så att alla har exakt likadan hastighet som att jag och en annan lär oss exakt lika 

mycket hela tiden. Det är ju inte så precis. 

 

I gymnasiegrupp 1 var de också överens om att skillnader i hastighet fanns mellan individer och två 

av tre elever betonade individens intrinsikala förutsättningar för inlärningshastigheten vilket 

gestaltas nedan. 

Oskar: […] jag tror att det finns det för att det baseras på vilka förutsättningar man har och eeeh sen ganska vitt, 

skillnader mellan de olika ämnena man har. 

Saga: Sen tror jag det har med vilken ålder man har också. Att man har liksom, man kan ta in mer information ju 

äldre man är 

Den tredje deltagaren i denna grupp betonade också att lärande sker i en kontext som styrs av regler 

och normer. 

Adam: Sen är ju lärande baserat på ett system också. Så att exempelvis när jag går i årskurs tre eller sista året i 

gymnasium så har jag mycket lättare för det här systemet än vad jag kanske hade i tvåan eller ettan. 

Oskar: För att du har lärt dig förut? 

Adam: aa exakt. Betygssystemet, hur lärarna fungerar, hur miljön fungerar och hur man ska gå tillvägleda (SIC!) och 

så för att nå högre betyg åtminstone 

  

Sjätteklassarna betonade intressets och motivationens styrande effekt på inlärningshastigheten 

vilket Elsas yttrande gestaltar tydligt.  
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Elsa: Det e som med såna här praktiska ämnen när man verkligen gör nått till exempel slöjd. Då lär man sig snabbt 

för då har man oftast kul. Och idrott också för det är, brukar man oftast ha kul för att det är så stökigt och man 

jobbar ba aaaah. Idrott och slöjd är oftast sånt man längtar efter och tänker lite såhär: ja idag har vi slöjd till 

exempel eller idag har vi idrott ibland. Eh ja. Men matte liksom. Man tänker inte riktigt att: ja idag ska vi sitta och 

räkna i boken eller idag ska vi läsa tyst på svenskan. 

En sjätteklassare ger också ett exempel taget från sina gitarrlektioner vilket gestaltar att man lär sig 

olika snabbt.  

 Felix: Till exempel när vi sitter på lektion. Jag kanske lär mig lättare än vad en annan som sitter bredvid mig kan. 

Han måste såhär sitta hela tiden medans jag bara bap-bap-bap. 

 

I gymnasiegrupp 1 hade deltagarna inget riktigt svar på om de trodde att de olika kunskapsformerna 

har någon betydelse när det gäller inlärningshastigheten. Istället diskuterar de hur de olika 

skolämnena påverkar inlärningshastigheten och når inte heller där något konsekvent svar.  

 

Gymnasiegrupp 2 är också överens om att olika individer har olika inlärningshastigheter. Detta 

förklarar dem genom dels sociala faktorer och personlig preferens men också intrinsikala faktorer 

vilket citatet visar. 

Lisa: Aaa. Ja, det beror ju på hur man själv, tar till sig. Hur man lär och så.   

Samira: Ja alla är ju liksom olika personer och alla lär sig saker på sitt eget sätt och allas sätt tar olika lång tid. 

Olle: Aaa, det kan ju också ha lite och göra med vilken relation man har till olika ämnen. Vissa har lättare för matte 

och vissa för idrott. 

Lisa: […] om det är biologi eller nått annat ämne jag gillar så lär jag ju mer och snabbare. 

Samira: Och så handlar det ju mer om läraren. Om läraren är tillmötesgående 

Jerry: Eller inspirerande […]  

Lisa: Eller om läraren typ är tråkig. […] jag tyckte hon var jättetråkig. Hon hade ingen ton, ingen rörelse[…] 

När jag frågar dem hur de olika kunskapsformerna påverkar inlärningshastigheten betonar Jerry 

fakta som en kunskapsform som är enkel att lära sig för vissa individer. Resten av deltagarna 

framlyfter didaktikens betydelse, undervisningens syfte och det egna intressets betydelse. 

Jerry: Jag tror fakta är ganska enkelt […] du kan ju lära dig fakta utantill […] inte för alla men. Det är ju lättare att 

lära sig fakta […] 

Lisa: Fast det beror på hur du bemöter faktan också. För om du inte gillar faktan […] till exempel jag, jag somnar ju 

efter två rader om jag inte gillar det. 

 

Kunskapens stabilitet 

Sjätteklassarna är överens om att kunskap kan glömmas bort och efter att jag gestaltat och 

kontextualiserat fakta och färdighet som att fakta kan representeras av vårt vetande att summan av 

fem gånger fem är lika med tjugofem och att färdigheten i detta sammanhang skulle vara att räkna 

ut detta matematiska tal verkar de tro att faktakunskapen är lättare att glömma bort. 
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Felix: Man kan ju komma ihåg hur man räknar ut då kan man ju liksom lättare komma fram men man kan ju 

glömma bort att man direkt kan komma på . 

 

Sjätteklasserna förklarar att kunskap omvärderas när den förbättras eller kompletteras. Här ger de 

exempel på hur historisk kunskap omvärderas efter att nya källor upptäcks. Detta kontrasteras med 

hur naturvetenskaplig kunskap kan vara väldigt omvälvande när den upptäcks vilket exemplifieras 

med den heliocentriska modellen.  

 

Gymnasiegrupp 1 är också rörande överens om att man kan glömma kunskap, däremot råder det lite 

motstridiga meningar om vilka kunskapsformer som lättast glöms bort. Oskar tycker exempelvis att 

fakta är lättast att komma ihåg i ett sammanhang medan han i ett annat sammanhang finner det 

svårast att minnas. 

 

Gymnasiegrupp 2 liksom den första gruppen är överens om att kunskap kan glömmas bort och när 

jag ber dem identifiera något mönster för hur och vilka kunskaper som glöms får jag följande svar. 

Olle: […] dom saker man brinner för sitter ju oftast kvar istället för dom man bara läser för att man måste.  

Jerry: Inför ett prov läser man ju massa sidor. Och det finns ju ingen garanti för att du kommer kunna komma ihåg 

dom resten av livet. Ja, eller i två veckor […] Jag läser ju dom här för att kunna ett prov liksom istället för att själv ha 

ett intresse för dom oftast. 

Lisa: Fast jag glömmer ju bort nästan allting även fast jag gillar det. […] För jag tar ju till mig nya kunskaper och 

glömmer bort lite det gamla […] 

Samira: Fast samtidigt märker man ju väldigt mycket så på kemin att hon kommer tillbaka till det gamla och hela 

klassen sitter som frågetecken. Men så fort hon säger såhär: det är det här. Då säger alla aha […] så det finns ju där i 

bakhuvudet […]Man behöver bara hjälp att plocka fram det. 

De lyfter lite olika aspekter av att glömma vars mönster verkar variera mellan deltagarna. Samiras 

yttrande bör uppmärksammas litet extra då hon påstår att lärandet inte alltid glöms bort utan snarare 

lagras litet djupare hos klassens elever för att sedan kunnas ”plockas fram”.  

 

När jag  styr diskussionerna mot kunskapens stabilitet får jag i bägge fallen svar om att kunskap i 

västerlandet är mer stabil än i andra delar av världen vilket gestaltas i citatet nedan. 

Oskar: Mer och mer sällan skulle jag säga. Ehm jag tror det sker lite oftare i typ mellanöstern och afrika där man är 

mer religionsbunden. […] i i-länderna, där vi bor, har man så pass hög kunskap. Vi har kommit till en punkt i 

samhället där, där vi inte gör så många fel längre utan allt som man säger är sant är liksom bevisat på något sätt. Det 

är inte så ofta man hör nån säga typ: månen, det var inte en riktig planet, det var nått annat. […] men i, jag vet inte, 

Somalia där säger man en sak först och sen byts det ganska snabbt beroende på liksom hur långt man kommit i 

samhällsutvecklingen. 

 

Båda gymnasiegrupperna påpekar efter viss moderering att kunskap förändras hela tiden och inte är 

något statiskt. Det ska dock poängteras att detta verkar vara den dominerande uppfattningen även 
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om motstridiga uppfattningar kommer till uttryck vilket visas i följande citation av gymnasiegrupp 

2. 

Lisa: Den förändras väl hela tiden för man forskar ju hela tiden om olika saker. Vi får ju hela tiden reda på nya saker, 

det enda som typ inte förändras är ju historia. Historian har ju hänt, det kommer inte förändras.  

Jerry: Fast det gör den ju 

Samira: […] typ: nu kan vi bevisa att det här hände istället. 

Lisa: Men typ förintelsen, alla vet ju att det har hänt – det kommer inte förändras. […] 

Jerry: […] en modern period vet man ju för det finns fotografier och skit men om man går ännu längre tillbaks så vet 

man inte exakt. För då måste man ju typ gräva i jorden och så […] 

I detta utdrag tycker jag man kan se att Lisa inte är helt övertygad om att icke-modern historia är 

något vi reviderar utifrån ny kunskap. 

 

Kunskapens struktur 

Sjätteklasserna är överens om att kunskap kan vara överlappande. Detta gestaltas genom att de är 

övertygade om att kunskapen i olika skolämnen går in i varandra och överskrider ämnesgränserna i 

vissa fall. De menar att det finns större likheter mellan vissa ämnen än mellan andra. Till denna 

uppfattning hör också bägge gymnasiegrupperna. Dock ska det påpekas att gymnasiegrupp 1 var 

förhållandevis trångsynta i denna fråga och drog endast paralleller mellan närbesläktade ämnen 

vilket kan jämföras med sjätteklassarna som kunde se betydligt mer långsökta gemensamma drag 

mellan skolämnen. 

 

När sjätteklassarna får frågan om de tror att en kunskap kan underlätta lärande av en annan svarar 

Elsa såhär. 

Ja det kan ju underlätta att man lär sig svenska. Att man lär sig å skriva svenska om man ska lära sig till exempel 

engelska. Då underlättar det ju att kunna skriva på svensk text om man sen ska lära sig att skriva på engelsk för då 

har man båda att koppla ihop med […] 

Detta är en förklaring som betonar hur en befintlig kunskap kan utgöra referens och nästan 

dockningsstation för en annan. Gymnasiegrupp 1 var motvilliga till att godkänna ett sådant 

påstående. De medgav att det kunde vara så i vissa fall men inte generellt. 

Yonas: Jag tänker sig en sån enkel grej som att man kan multiplikation, det måste ju underlätta att man lär sig  andra 

räknesätt. Att lära sig, vad heter det, upphöjt i-tal, exponentiella tal till exempel. Det måste ju underlätta eller är det 

som att man får börja om från scratch då liksom? 

Oskar: [..] det är ju ganska specifikt för matte. Missar du två lektioner i matte då kommer du inte tillbaks och gör det 

nästa steget helt perfekt […] missar man ett halvår av matten då är man ganska körd för då har man inte lärt sig 

grunden. […] Där måste man verkligen bygga på det man redan har och sen bygga vidare för missar du en sak faller 

liksom hela tornet. Men jag tror samhällskunskap och såna saker, det handlar mer om  

Saga: Analys typ 
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Oskar: ja, eget tänkande. Inte så mycket om kunskapen egentligen, för kunskapen går att hitta på ett annat sätt – det 

är inget du måste kunna liksom, på samma sätt. Det är inte en kunskap som du måste banka in i huvudet. Du läser 

den här texten och drar en slutsats typ, då behöver du ju inte ha så mycket tidigare grund. […]  

 

I gymnasiegrupp 2 inleder Olle med att lyfta möjligheten av en hierarkisk strukturering av kunskap 

vilket han gör genom att värdera olika kunskaper i relation till överlevnad.  

Olle: Överlevnad skulle jag säga kommer typ först. 

Lisa: Men det är väl en instinkt vi har 

Olle: Ja men det är ju ändå typ överordnat och så […] först kommer ju överlevnad, typ äta, sova och sen kommer ju 

dom här lite mindre sakerna som vi kan leva utan. Typ tv-spel,  

Jerry: Matematik kan man överleva utan 

Jag läser intervjun som att Jerry ansluter sig till Olles uppfattning medan Lisa med sitt yttrande 

motsätter sig Olles antagande om att överlevnadsinstinkten skulle innebära en eller flera kunskaper. 

 

Vidare ser gymnasiegrupp 2 att kunskap inom olika skolämnen överlappar varandra. Också denna 

grupp inleder med att dra paralleller mellan närbesläktade ämnen så som matte och fysik samt fysik 

och kemi. Men Samira betonar retoriken som en kunskap som genomsyrar alla ämnen. På frågan 

om en kunskap kunde underlätta inlärningen av en annan svarar gymnasiegrupp 2 såhär. 

Lisa: Ja matte i natur i alla fall. […] 

[…] 

Samira: Ja typ att läsa och så för annars skulle det ju inte gå att vara i skolan.  

Lisa: Ja det underlättar jättemycket att kunna läsa. 

Lisas första yttrande tror jag innebär att man har nytta av matte på det naturvetenskapliga 

programmet och Samira fortsätter med att hävda att det kan underlätta om man kan läsa. För att 

provocera fram lite mindre banala svar ger jag demett exempel vilket visas nedan och därmed 

avviker jag från intervjuguiden. 

Yonas: Men jag tänker såhär: multiplikation, om man kan det blir det ju mycket lättare att lära sig exponentiella tal 

till exempel. Eller stämmer det? 

[…] 

Lisa: Om du läser mycket böcker får du ju in kunskaper om olika ord och så. Då får du ju lättare för språket och så. 

[…] Såna saker brukar man ju alltid säga underlättar i språket och så. […] 

Men trots denna provokation får jag inga direkta mothugg eller instämmanden istället berättar Lisa 

om att läsning av böcker kan underlätta för språkinlärning. 

 

Given och föränderlig inlärningsförmåga   

Jag ställde frågan huruvida sjätteklassarna trodde att det var möjligt att lära sig allt och svaren på 

denna fråga var inkonsekventa och ibland motsägelsefulla. Dessutom verkade det råda lite delade 



 49 

meningar om detta och en elev verkade hysa motsägelsefulla och till och med dubbla 

föreställningar. Det hela inleddes med att deras exempel rörde sig kring sport och där var de 

överens om att man hade olika fysiska förutsättningar för att lyckas vilket representeras av följande 

citat. 

Natalie: […] som han sa, man kanske inte är skapad för typ spela fotboll eller så 

När jag ber sjätteklassarna att lämna idrottsexemplen och tänka kring teoretiska kunskaper och 

ämnen blir diskussionerna annorlunda. 

Natalie: eeeh alla kan ju inte bli liksom jag vet inte ett medium. För det blir såhär, näee det går inte. […] 

Elsa: Fast om man verkligen försöker. Sen beror det också på hur länge man försöker och vilken tidsperiod och 

sådär man håller på med det och man försöker lära sig det. Vi säger att man försöker lära sig gånger i tvåan och 

försöker lära sig matematiska formler hela livet. Det blir ju en helt annan grej. Då kanske det blir aaah […] då har 

man ju det under hela livet och lär sig mer och mer varje dag medan gånger är ju bara en sån där engångsgrej i 

tvåan som ba kommer tillbaka. […] 

Sebastian: Men jag tror faktiskt man kan lära sig allting […] men det beror på om man har känslan för att lära sig 

det. Men till exempel man kan inte lära sig ett nytt sätt att räkna om man inte bryr sig om att lära sig det liksom. 

[…] 

Natalie: Som han sa beror det också på såhär vilja. Om man inte vill lära sig något är det nästan helt omöjligt. 

Sebastian: Det går inte. 

Felix: Ja! 

Natalie: Eeeh till exempel om jag ska lära mig rida men inte vill så kommer det ju inte gå […] man måste vilja. Varför 

ska man tvinga på sig det om man inte vill det ens? 

I utdraget ovan betonas snarare ansträngning och vilja för lärande än några medfödda 

förutsättningar. Detta trots att Natalie inleder med att påstå att alla inte kan bli ett ”medium”. 

Vidare kan man fråga sig vad ”känslan för att lära sig” egentligen innebär. 

 

När gymnasiegrupp 1 får frågan om de tror att det är möjligt att lära sig all typ av kunskap får jag 

ett annat svar än hos sjätteklassarna. Denna grupp tror nämligen att man kan lära sig allt bara 

individen får tillräckligt mycket tid på sig. Intresse lyfts också som en styrande faktor som alla är 

överens om kan underlätta inlärning på hög nivå.  

 

När gymnasiegrupp 2 får frågan om de tror att det finns saker som man aldrig kan lära sig svarar de 

såhär. 

Lisa: Fan i matte. Vissa saker lär man sig fan aldrig. 

Jerry: Fast jag tror att man kan lära sig det mesta om det finns en lärare som är, för det första brinner för sitt ämne 

och som är glad och bemöter på lika sätt. […] som hjälper till utan att man blir livrädd. […] 

[…] 

Jerry: Om det är en lärare som inspirerar eller åtminstone försöker och som tar det lugnt […] jag tror man kan lära 

sig det mesta då. Om det finns en bra grund och man får en bra inställning till skola överhuvudtaget.  
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Lisa betonar att det finns viss kunskap i matte som man aldrig kan lära sig. Jerry betonar istället 

lärarens roll i detta spörsmål och dennas roll i formningen av elevens inställning till skolan. 

Eftersom endast två elever gav svar på denna fråga och att Jerry nästan uteslutande betonade yttre 

faktorer valde jag att avvika från intervjuguiden och följa upp med att fråga vad som krävdes av 

eleverna för att bli expert inom matematik. Då svarade deltagarna såhär. 

Lisa: Det krävs för det mesta engagemang, att man vill själv. 

Olle: Och eget ansvar 

Lisa: Aaa och väldigt mycket eget ansvar. Det gäller ju inte bara att plugga under lektionerna, utan man måste 

plugga fritiden […] 

[…] 

Lisa: Skiter du i det och baa: jag kommer aldrig klara det här och bara ger upp. Såklart kommer du ju inte komma 

någon vart. Men kämpar du och verkligen försöker så kommer du gå långt. 

Det är värt att notera att Lisa istället för att betona att det finns kunskaper som man aldrig kan ta till 

sig som hon gjorde på tidigare fråga istället framhäver individens engagemang, ansvarstagande, 

inställning och ansträngningar som styrande faktorer i detta spörsmål. 

 

Medfödd och utvecklingsbar inlärningsförmåga 

Jag fortsätter intervjun med att förhöra mig om huruvida sjätteklassarna tror att inlärningsförmåga 

är medfött eller något man utvecklar. På denna fråga får jag minst sagt motsägelsefulla svar. 

Yonas:  Eh förmågan till inlärning är det något man föds med eller är det något man utvecklar? 

Sebastian: Utvecklar! 

Natalie: eeeh asså det kan vara både och tror jag. För det finns ju vissa som är typ födda, eller jag vet inte.  

[…] 

Natalie: Att vara typ mattegeni är ju typ medfött. Man märker det när man är liten att man gillar typ tal och grejer 

men vissa grejer går ju typ at träna upp när man är liten och när man bli större och större.  

Sebastian: Jag tror det viktigaste är väl uppfostran. Ingenting är man skapad för, man uppfostras för att kunna det. 

Till exempel om man har en farsa som ba: aa du måste lära dig fotboll, gå på fotboll. Till slut så fastnar det, du lär dig 

fotboll för du går runt och tränar på det. Man är ju inte skapad för fotboll. Det är ju inte som ett litet spädbarn börjar 

gå och ba börjar sprinta från ingenstans. 

Natalie: Man kan ju tröttna när man blir äldre. 

Sebastian: Jag tror inte det. Inte om man är uppfostrad för det. Man blir ju liksom, det blir nästan, nästan som att det 

finns i blodet. Man ä van att spela och då blir det kul.  

Elsa: Det är ju inte direkt som med Messi. Messi och alla andra fotbollsspelare i hela världen. Det är ju inte som att 

dom är födda som, kroppen är exakt rätt skapad för fotboll och det var därför dom blev fotbollsproffs. Utan det e ju, 

dom har alltid tyckt om fotboll och säkert blivit uppfostrad med fotboll och sen i närheten, kanske storasyskon och 

föräldrar som tyckt om det eller sådär. Sen har dom fortsatt med det hela tiden men man kan ju ha en talang för 

nånting, det är ju en helt annan sak.  

[…] 
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Yonas: Men gäller det allting från typ idrott till jag vet inte, matte eller typ skriva essäer? Är det generellt eller bara 

för idrotten? 

Sebastian: Nej faktiskt, kanske det kan ligga i generna om man till exempel pappan var en forskare och sånt. Även 

om pappan har utvecklats och sånt så var fortfarande barnet fött med det eftersom det kanske ligger i blodet. 

Pappan kanske forskar. 

Elsa: Åååh nu måste jag forska för min pappa, typ sådär? 

Sebastian: Nej det är inte så jag menar, man blir bra på det för barnet är en liten klon av pappan hehe. 

Alla: hehe 

Natalie: […] om du hittar nån pappa som är företagare så vill han att hans son ska ta över företaget. Självklart så gör 

han då allt för att han ska likna honom och så. Sen kan det ju va som han sa i typ generna. 

Felix: Ja om typ min pappa är bra på fotboll så kanske jag är liiiite bra på fotboll också då. 

Elsa: Då vill också pappan väcka intresset för sonen eller dottern för att liksom bli bra på fotboll […] 

Natalie som tidigare talat om att man måste vara skapad för fotboll säger här att man föds till 

mattegeni samtidigt som hon för ett resonemang om hur en företagarpappa kan fostra sin son i viss 

anda. Sebastian betonar, liksom Natalie om företagarpappan, en socialiseringsprocess som till slut 

leder till att man har det ”i blodet”. Litet senare ska Sebastian också förklara hur vissa förmågor kan 

ligga i generna och detta innebär motsägelsefulla och nästan dubbla föreställningar om lärande. 

Också Felix tillskriver sig till den genetiska förklaringen medan Elsa konsekvent betonar 

socialiseringsprocesser och omgivningens betydelse för lärandet. 

 

När jag frågar gymnasiegrupp 1 huruvida inlärningsförmågan kan skilja sig mellan individer får jag 

svar som betonar förhållandet mellan individens personliga preferens gällande didaktik och vad 

som de facto erbjuds i den didaktiska situationen. Samma grupp betonar med konsensus också 

inlärningsförmågan som en förmåga som man utvecklar i livet istället för en medfödd egenskap. De 

kopplar också ihop den med studieteknik. 

 

Gymnasiegrupp 2 svarar såhär på frågan om inlärningsförmåga är något medfött eller något 

utvecklingsbart. 

Samira: Jag tror både och faktiskt. Det går absolut att utveckla men det är ju faktiskt många som kommer till skolan 

första dan och bara är helt fantastiska och sen finns ju dom som måste kämpa för att vara fantastiska.  

Lisa: Vissa föds med det typ. Asså dom tar in sig information snabbt, dom kommer ihåg information enkelt och sånt 

[…] så det beror på. Vissa föds med det, vissa gör inte det och vissa utvecklas. 

Jerry: Jag tror alla har en grundinlärnings.., att man kan lära sig saker för hur skulle man annars kunna, ha ett eget 

språk. Det finns ju alltid en grund men sen blir det ju väldigt individuellt […] hur man blivit uppfostrad och så. […]  

Samira och Lisa påstår ganska samstämmigt att inlärningsförmåga är både medfött och 

utvecklingsbart. Jerry bygger vidare på detta resonemang och hävdar att det borde finnas någon 

slags medfödd bas för inlärningsförmåga. Annars menar Jerry att det inte hade varit möjligt att lära 

sig språk. Denna bas utvecklas sedan olika interindividuellt beroende på uppfostran enligt Jerry. 

När jag sedan följer upp denna fråga med att förhöra mig om vad som leder till att man kan 
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utveckla den egna inlärningsförmågan får jag följande svar som betonar omgivningens egenskaper 

vid en didaktisk situation  

Samira: Jag tror det är viktigt att man kanske inte är med kompisarna när man gör det. För jag har upplevt att jag 

har svårare att typ koncentrera mig på lektionerna när jag sitter med kompisar i engrupp. Det funkar inte […] och 

jag gissar att det är jag inte ensam om att tycka. 

[…] 

Lisa: Jag pluggar till exempel bra under stress. Om jag vet att det ska komma på ett prov till exempel.[…] 

 

Inlärningsförmågans innehållsdelar 

Jag ber gymnasiegrupp 2 att försöka sönderdela begreppet inlärningsförmåga och då får jag väldigt 

korthuggna svar på vilka beståndsdelar som ingår i detta begrepp. 

Olle: Omgivning 

Jerry: Motivation 

Samira: Intresse 

Lisa: Miljön typ också […] 

Jerry: Studiemiljön? 

 

När jag frågade sjätteklassarna vad de tror att begreppet inlärningsförmåga består av får jag först 

deras definition av begreppet vilken följer nedan. 

Felix: Hur lätt man lär sig något 

Elsa: Hur enkelt man har för att ta till sig något och få det att fastna […] 

När jag sedan provocerar dem genom att fråga om de inte tror att det är ett påhittat begrepp 

bestående av mindre beståndsdelar börjar deltagarna mumla och det slutar med att Elsa definierar 

motivation som en beståndsdel.  

Alla: mummel 

Elsa: aaa det kan ju vara lite motivation för att nån som är typ anti allting kan ju inte lära sig nått. […]  

 

Liksom sjätteklassarna lyckas gymnasiegrupp 1 besvara frågan på liknande sätt vilket inleds med 

att Oskar ger sin definition av inlärningsförmåga som Adam ansluter sig till. 

Oskar: Jag tror det handlar om på hur kort tid du kan lära dig en metod föratt lösa ett problem till exempel. Alltså, 

vem kan snabbast av mig och A ehh lära oss metoden för att lösa det här talet. 

Adam: Ja, exakt. 

När jag sedan ber dem att ta ställning till huruvida inlärningsförmåga kan vara ett konstruerat 

begrepp bestående av mindre beståndsdelar svarar de såhär. 

Saga: ja men, ju bättre miljö ju bättre förutsättningar har man ju för att liksom förbättra inlärningsförmågan och 

allting överhuvudtaget. 
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Oskar: aaa 

Adam: Sen vem som bestämmer motivationen går att diskutera. Lärarna har ju en stor roll där […] lärarna skapar 

motivation liksom och på något sätt förutsätter vår miljö om vi säger så. 

Oskar: Alltså baserat på den motivation du har inom dig och den tiden du lagt ner på liksom tidigare inlärningar 

destom snabbare tror jag man kommer kunna, om vi säger att jag och A ska tävla, han har mer motivation och han 

har lagt ner mer tid än mig, mer tid på studier överhuvudtaget så kommer han nog kunna lösa ett problem snabbar 

än mig fast ingen av oss har sett det tidigare bara för att han har mer erfarenhet. 

Saga svarar egentligen på vad som kan ligga till grund för en förbättring av inlärningsförmågan. 

Vidare är det lustigt hur Adam väldigt implicit förutsätter att motivation är en beståndsdel i detta 

begrepp. Detta är en uppfattning som Oskar ansluter sig till och utvecklar. 

 

Kunskapens källa 

Sjätteklassarna berättar om flertalet olika ursprung till kunskap. De tror att individen kan få 

kunskap från skolan, genom att tänka, historiska källor och av observation av verkligheten. När jag 

frågar vilket av dessa ursprung som är bäst har de svårt att svara. Elsa för ett långt och 

problematiserade resonemang utan att leverera något egentligt svar, Natalie och Felix svarar inte 

och Sebastian säger klart och tydligt att observation av verkligheten är det bästa sättet. Detta gör 

han dock utan någon motivering. 

 

Gymnasiegrupp 1 ger också flertalet exempel på varifrån kunskap utvinns. De nämner skolan, 

naturen, popkulturen, socialt samspel och kritiskt tänkande som tänkbara källor till kunskap. 

Liksom sjätteklassarna har de svårt att besvara vilken av dessa källor som ger upphov till den bästa 

kunskapen men däremot påpekar de vikten av att kroppsligt och socialt få förankra kunskap.   

Yonas: Yes, varifrån kommer den bästa kunskapen om man nu kan få kunskap på olika sätt? 

Adam: Det beror på hur man lär sig egentligen. Jag skulle själv säga att man lär sig bäst och mest genom att göra 

något praktiskt. Exempelvis skruva den där (pekar på bokhyllan) istället för att bara läsa om hur man skruvar den. 

[…] Det handlar om at, om att utföra något arbete. 

Oskar: Sen kan man dra en slutsats, blev det såhär? Blev det fel? Blev det bra? […] det finns ju olika typer av 

kunskap, det finns IQ det finns EQ. Och man kan lära sig ganska mycket såhär av att sitta och prata också liksom. Jag 

tror det är viktigt att det är en social kunskap och inte bara en faktabaserad kunskap. […] att bara sitta ner vid ett 

bord och prata med andra människor tror jag kan leda till en annan typ av kunskap, en social kunskap som också är 

viktig. […] 

 

Gymnasiegrupp 2 lyckas föra en ganska omfattande diskussion om varifrån kunskap kommer. Jag 

får, som citatet nedan visar, vid ett par tillfällen styra diskussionerna så att de faktiskt når någon 

slags konkretion.  

Yonas: Jag tänker såhär varifrån får man tag i kunskap? 

Samira: hehe google 

Olle & Lisa: hehe 
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Lisa: Jag tror man får tag I kunskap asså överallt. Asså jag lär mig typ varje dag överallt. Det beror på vilka 

människor du bemöter eller vem du hänger med liksom […]  

Olle: Sen lär man sig av såna som vet saker, deras uppfattningar, man tar ju del av dom. Allt vi vet nu är ju inte nytt, 

det har ju typ kommit på förr i tiden. Och nu har det kommit in i vår vardag medan då var det såhär väldigt nytt. Dt 

har ju gått i arv kan man säga, dom kunskaperna vi har idag. 

Lisa: Det finns ju kunskaper beroende på tjej och kille också. Tjejer, vi vet liksom att om vi går ut sent på kvällen 

måste vi va extra försiktiga. […] 

Samira: Och typ va ordentligt klädda så att man inte ser inbjudande ut  

Lisa: aaa exakt för då kan det bli lite otrevligt. Killar behöver inte tänka på det dom behöver mer tänka på […] dom 

kan ju typ bli rånade, dom kan bli nedslagna och såna saker. Såna kunskaper är ju annorlunda från tjej till kille. 

Yonas: jag tänker, finns det fler källor till kunskap? […] 

Samira: Kompisar […] 

Olle & Lisa: Föräldrar 

Samira: Familjen allmänt 

Olle: Lärare 

Lisa: Skolan är väldigt viktig också 

Olle: Internet också 

[…] 

Lisa: DU själv också 

Olle: Egna erfarenheter 

Lisa: Egna erfarenheter liksom. Saker du själv har förstått och lärt dig av dina egna misstag. Såna saker är ju också 

kunskap. 

[…] 

Yonas: Kan man lära sig av att typ observera verkligheten? 

Lisa: aa det kan man 

Samira: mmm 

Lisa: Allt är ju inte som det ser ut att vara […] 

[…] 

Lisa: Sen tv, reklam 

Samira: Massmedia 

Vidare får de frågan vilken av dessa kunskapskällor som ger upphov till den bästa kunskapen och 

då betonar samtliga deltagare olika investeringsvärden med kunskap istället för kunskapens 

egenvärde som jag frågade efter. Detta gör dem trots att jag försöker förtydliga frågan och styra 

dem i den riktingen jag avsett. 
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Lisa: Det beror på. Asså i det här samhället är den viktigaste kunskapen den du får i skolan. Utan kunskapen i skolan 

får du inget jobb, du får ingen framtid, då har du ju inte så mycket. DU kommer inte så långt i ditt liv. Men i ett 

samhälle där barnen går på gatan är det mycket erfarenheter, det du ser och lär dig för att klara sig. 

Yonas: Så det beror på vad man ska ha den till? 

Lisa: Jaa exakt. För dom har ju… 

Olle: För att klara dagen typ  

[…] 

Yonas: Men om man skulle mäta kunskap i, den bästa kunskapen är den som är mest sann. Varifrån kommer den 

tror ni? 

Samira: Jag skulle delvis säga den som kommer från föräldrarna är viktigast. För att om jag gör det dom lär mig, då 

vet jag att jag åtminstone kommer vara respekterad av mina föräldrar och kan lyckas någorlunda som dom har 

lyckats. 

Olle: Jag tänkte också det där med familjen […] 

Lisa: Familjens kunskap är viktig bför det är sånt som dom har lärt sig från sina föräldrar, det är kunskap som man 

vet, som dom själva har gått igenom […] 

[…] 

Lisa: Men i det här samhället tror jag den viktigaste kunskapen är den som kommer från skolan.  

 

Kunskapen som perspektivistisk 

Gymnasiegrupp 1 påpekar att kunskap kan se olika ut beroende på statsskick, religion och 

förekomst av censur. Vidare exemplifieras detta uteslutande med exempel från andra länder, varav 

majoriteten utgjordes av diktaturer. 

 

Sjätteklassen för ett lite trevande resonemang på detta ämne. De menar att världsbilden styrs av 

religion och därmed ser olika ut men att synen på fakta är densamma. Dock motsätter sig Natalie 

denna åsikt hon menar istället att alla personer har olika synsätt och därmed borde betrakta fakta 

olika. 

 

Gymnasiegrupp 2 verkar vara överens om att kunskap kan variera beroende på varifrån man 

betraktar den. Detta gestaltar Olle med hjälp av Jerusalemkonflikten där han menar att de olika 

parterna har olika uppfattningar om vilka som har rätt. Lisa lyfter däremot hur jämställdhet och 

synen på män och kvinnor kan variera i världen. Jerry knyter an till detta genom att betonas ett 

samhälles livssyn, religion och kultur som styrande agenter i detta spörsmål.    

Jerry: Ja verkligen. 

Lisa: Ja 

Olle: Det där med Jerusalem. Att kristna och muslimer typ var emot varann. Den ena versionen är att dom har rätt 

om det där och så 
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Jerry: Och så judar 

Lisa: Typ här i Sverige, den här bilden mellan tjejer och killar. Det är ju såhär ganska, du vet, tjejer och killar ska 

kunna göra samma sak. Men i Chile är det lite mer såhär att killar gör mer det här och tjejr, vi är typ lite mer hemma 

och så. 

Samira: typ som förr i tiden och så med hemmafruar 

Lisa: Ja typ lite så, det är ju inte jättemycket. Men det bilden är ju annorlunda där  borta […] 

Jerry: Man har ju olika livssyn, det har ju med religion att göra över huvud taget. Vilken världsdel, man har ju olika 

kultur. Kulturen sitter ju där i ryggraden. 

 

Sammanfattning av forskningsfråga 1 

När det gäller inlärningshastighet är samtliga fokusgrupper överens om att inlärningshastigheten 

kan variera mellan individer. I gymnasiegrupp 1 nämns ålder och förutsättningar som styrande 

faktorer för den egna inlärningshastigheten. En deltagare i denna grupp påpekar att lärandet i skolan 

sker inom ett system och att eleven kan bli skickligare i att bemästra detta system. Således styr detta 

också inlärningshastigheten menar han. 

 

Sjätteklassen är liksom de andra grupperna överens om att inlärningshastigheten kan variera 

interindividuellt. Dessutom betonar de den egna motivationen och det egna intresset som styrande 

faktorer i denna ekvation. Detta kan jämföras med Gymnasiegrupp 2 som istället betonar lärarens 

roll, intriskala förutsättningar och personlig preferens av didaktisk metod. När jag frågar dem hur 

kunskapsformer påverkar inlärningshastigheten är det endast en deltagare som gör ett inlägg här. 

Han menar att fakta är enklare att lära sig än de andra kunskapsformerna. Dock gör han detta med 

reservationen att detta endast gäller vissa individer. De andra deltagarna betonar istället den lärande 

agentens möte med fakta, den lärande agentens mål med sitt lärande, den didaktiska metoden och 

det egna intresset. 

 

Alla fokusgrupper är överens om att man kan glömma kunskap vilket kanske inte är särskilt 

kontroversiellt. Däremot tycker sjätteklassarna att fakta är lättare att glömma bort än färdighet. 

Vilket kan kontrasteras mot Oskar i gymnasiegrupp 1 som påstår att fakta är lättast att minnas i 

vissa sammanhang och i andra sammanhang är den svårast att minnas. I gymnasiegrupp 2 lyfter en 

deltagare att all kunskap inte alls glöms bort utan att viss sådan lagras lite djupare och med lite 

påtryckningar kan denna kunskap låsas upp. I samma grupp uttrycker en deltagare att intresset för 

kunskapen bidrar till att det blir lättare att minnas den medan en annan deltagare påstår att intresset 

är ovidkommande. 

 

Sjätteklassarna verkar överens om att kunskap omvärderas och förändras när bättre 

förklaringsmodeller föreligger eller när rådande kunskap kompletteras med ytterligare förklaring. 

Vidare är gymnasiegrupp 1 och 2 överens om att befolkningen i västerlandet har en mer stabil 

kunskap än folk i andra, och i deras mening mindre utvecklade, delar av världen. 

Gymnasiegrupperna är också överens om att kunskap förändras ständigt och värt att notera är att 
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båda grupper uppfattar studiens frågor om stabil kunskap som den egna kunskapen inte den vi delar 

tillsammans. Jag var således tvungen att explicit förklara att kunskap också kan ägas av flera eller 

delas. Det var först då som de uppfattade min fråga så som jag avsåg den och huruvida det är en 

brist i intervjuguiden lämnar jag till metoddiskussionen.   

 

Konsensus om att kunskaper är överlappande återfanns i samtliga fokusgrupper. Detta antagande 

görs med premissen och exemplet att kunskap i olika skolämnen konvergerar och överlappar 

varandra. De olika grupperna gav uttryck för detta i olika utsträckning. Sjätteklassarna såg betydligt 

störst likheter mellan icke-närbesläktade ämnen medan gymnasiegrupp 1 var mest trångsynta i 

denna fråga. Gymnasiegrupp 2 hamnade någonstans mittemellan dessa två hållningar. Vidare 

uppgav samtliga grupper att de trodde att en kunskap kan underlätta inlärningen av en annan men i 

olika utsträckning. Sjätteklassarna ger ett exempel med hur ett språk kan underlätta inlärningen av 

ett annat och gymnasiegrupp 1 påstår att denna effekt finns men bara i vissa sammanhang.  

Gymnasiegrupp 2 lyfter att förmågan att läsa underlättar inlärningen av annan kunskap och att 

läsandet av böcker kan vara bra för språkutveckling.  

 

Tre av sjätteklassarna betonar att individer kan lära sig allt inom ett kunskapsämne bara eleven 

anstränger sig tillräckligt och vill lära sig tillräckligt mycket. Den fjärde deltagaren ser dock vissa 

begränsningar i individers inlärningsförmåga. Detta genom att påpeka att alla inte kan bli ett 

medium vilket jag i detta sammanhang tolkar som en allvetande figur och i intervjusituationen 

upplevde jag det som synonymt med geni. Till skillnad från sjätteklassarna var gymnasiegrupp 1 

överens om att man kan lära sig allt bara man satsar den tid som krävs. I gymnasiegrupp 2 är det lite 

motstridiga uppfattningar kring detta spörsmål. Lisa ger uttryck för att man inte kan lära sig allt på 

ett visst område för att under nästkommande fråga betona engagemangets betydelse för att kunna 

lära sig allt. Vidare framhäver denna grupp vikten av att ha en inspirerande lärare för att kunna 

lyckas lära sig allt. När det gäller huruvida inlärningsförmågan är medfödd eller utvecklingsbar går 

uppfattningarna isär i fokusgruppen bestående av sjätteklassare. En deltagare betonar starkt de 

instrinsikalt medfödda anlagen för inlärningsförmåga medan en annan betonar 

socialiseringsprocesser och de två andra deltagarna ger uttryck för båda uppfattningarna vilket är 

värt att uppmärksamma. Detta kan kontrasteras mot gymnasiegrupp 1 som alla är överens om att 

det inte är medfött utan utvecklingsbart och de ritar upp ett samband mellan studieteknik och 

inlärningsförmåga. I den andra gymnasiegruppen verkar det råda konsensus om att 

inlärningsförmågan är både medfödd och utvecklingsbar. 

 

När jag ber Gymnasiegrupp 1 dekonstruera begreppet inlärningsförmåga lyckas de istället enas om 

en definition av inlärningsförmåga som närmast kan beskrivas som synonymt med 

problemlösningsförmåga. Sjätteklassen däremot ger en förklaring som går ut på hur lätt en individ 

kan lära sig nått. Men när fokusgrupperna faktiskt dekonstruerar det här begreppet ger 

gymnasiegrupp 2 följande innehållsdelar: omgivning, motivation, intresse, miljön och studiemiljön. 

Också sjätteklassen lyckas dekonstruera begreppet men hittar bara en innehållsdel: motivation. 

Denna innehållsdel är också den enda som gymnasiegrupp 1 kommer fram till dock genom ett slags 

kollektiv inferens.  
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När jag förhör mig om olika kunskapskällor nämner fokusgruppen bestående sjätteklassare följande 

källor: skolan, eget tänkande, historiska källor och observation av verkligheten. De har svårt att 

värdera dessa och endast en deltagare lyckas peka ut den bästa källan till kunskap vilket visar sig 

vara observation av verkligheten. Detta görs utan vidare motivering. Gymnasiegrupp 1 betonar å 

andra sidan skolan, naturen, popkultur, socialt samspel och kritiskt tänkande som möjliga källor till 

kunskap. Dock förstärker de vikten av att förankra denna kunskap både kroppsligt men också 

socialt. Vidare vill ingen ange vilken källa som ger upphov till den bästa kunskapen. Detta kan 

jämföras med gymnasiegrupp 2 som däremot värderar det stora antalet kunskapskällor de anger 

efter vilket investeringsvärde den kunskapskällan kan ge upphov till. Således tycker deltagarna att 

antingen skolan eller föräldrarna är den viktigaste källan till kunskap. Jag ber till och med 

deltagarna att värdera kunskap efter sanningshalt istället för nyttoaspekter vilket de ignorerar.   

 

Alla grupper är överens om att kunskap kan vara olika beroende på varifrån man betraktar den. 

Gymnasiegrupp 1 är tydliga med att statsskick, religion och censur kan påverka ens kunskap. 

Således kan alltså kunskap variera beroende på varifrån man tittar enligt denna grupp. Sjätteklassen 

anger också religion som en styrande faktor utan att egentligen motivera detta och resonemanget är 

trevande. Gymnasiegrupp 2 står också för en perspektivistisk hållning till kunskap som 

exemplifieras med frågan om rätten till Jerusalem där en elev menar att beroende på vilken part och 

gemenskap man tillhör kommer man betrakta problemet annorlunda. Vidare tar de också upp 

jämställdhet mellan könen som ett exempel på kunskap som kan variera mellan länder och kulturer. 

 

Uppskattar eleverna att strategier för lärande kan variera hos elever i 

allmänhet beroende på epistemologiska föreställningar om kunskap 

och lärande och i sådana fall hur ter sig detta?  

Lärandestrategiernas ursprung  

Överlag har sjätteklassarna svårt att svara på frågorna som berör detta tema men Elsa betonar att 

skolprestation hör samman med elevens motivation och hur denna ser på betyg.  

 

Gymnasiegrupp 2 är överens om att ens strategier för lärande påverkas av ens föreställningar om 

just kunskap och lärande.  Men eftersom deltagarna i princip svarande jakande utan någon 

motivering valde jag att försöka provocera fram lite diskussion genom att gestalta en föreställning 

om att lärande går snabbt kontra stegvis. 

Samira: Ja definitivt. Tror man att man kan är det ju lättare att kunna. 

Lisa: Asså jag tror inte man kan lära sig allt, allt, som finns i världen tror jag inte. Men vi skulle kunna göra det men 

jag tror inte vi har all tid som man behöver […] 

Yonas: Men då är det lite beroende på tid. Hur mycket tid man har och 

Lisa: Ja exakt, hur mycket tid man vill spendera på att lära dig allt. […] 

Olle: Men om man tror att man inte kan lära sig då är det stor möjlighet att man aldrig gör det. Då tror man att man 

bara skulle misslyckas […]  
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Här blir det tydligt att de åtminstone tror att den föreställning om lärande som jag lyfter kan 

påverka elevens strategier för lärande. Vidare visar det på att Lisa tror att tidsomfattningen är av 

stor vikt medan Olle tror att föreställningen om att individen kan lära sig allt är viktig. 

 

God skolprestations ursprung 

När sjätteklassarna blir frågade om de tror att uppfattningar i de ovan behandlade frågorna styr 

skolprestation ger de istället sina egen version av faktorer som styr skolprestation. 

Natalie: Det kan bero på religion, hemmet – hur det är hemma och på en själv. 

Sebastian: Och uppfostran hemma. 

Elsa: uppfostran också och väldigt mycket hur föräldrarna, hur man förväntas att vara.[…] 

 

Gymnasiegrupp 1 är överens om att föreställningar om kunskap och lärande styr skolprestation 

även om de betonar engagemanget inför ämnet som en större påverkande faktor vilket citatet nedan 

visar. 

Yonas: Mhm tror ni att folk lyckas olika bra i skolan beroende på vilka strategier dom har för lärande och vad dom 

tror om dom här frågorna? 

Oskar: Absolut, […] vissa tror ju att man ska vila sig till kunskapen och inte plugga så mycket kanske. Det handlar ju 

om hur mycket tid man lägger ner, vissa sätter sig en kväll innan och pluggar till provet och det handlar ju kanske 

inte så mycket om vad man tror är bäst, för att jag tror inte någon tror det är bäst att sitta och inte göra nånting. 

Men det handlar om hur mycket tid och engagemang och tid man lägger ner och hur mycket man vill lära sig. 

Adam: Ja exakt. Det återkommer till den frågan liksom, eeh, vilka kurser är man mer engagerad i och det beror på, 

det är helt individuellt liksom vart man har sitt intresse inom. […] Om man gillar nån kurs kanske man börjar 

pluggar innan. Till och med innan gymnasium som jag gjorde med ekonomi, lite bokföring och sådär.[…] hur det 

påverkar betygen och hur bra betyg man har det handlar ju också om lite förkunskaper som vi tidigare nämnde. 

 

Gymnasiegrupp 2 är också överens om att ens föreställningar om kunskap och lärande styr ens 

skolprestation i form av betyg. Men de utvecklar detta samband genom att betona den egna 

ambitionen, motivationen och i viss mån omgivningen. 

Lisa: Ja det tror jag verkligen. Men det beror också på hur långt man vill komma själv. Allt beror på dig själv tror jag, 

omgivningen kan påverka dig men sen är det ju ditt beslut.  

Samira: Precis! […] man lyckas ändå bra om man är tillräckligt motiverad eller så. 

 

Sammanfattning av forskningsfråga 2 

Sjätteklassarna är överens om elevers strategier för lärande påverkas av deras föresällningar om 

kunskap och lärande. Denna slutsats når de gemensamt efter att jag har exemplifierat detta konkret 

och även då är de lite osäkra i sina svar. I gymnasiegrupp 2 svarade samtliga jakande men också 

denna grupp gjorde detta utan vidare motivering. Det var först efter att jag försökt provocera fram 

diskussioner som de tydligt accepterade detta relationella förhållande. I samband med detta uppgav 
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också en elev att den tid som inläraren lägger ner i sina försök att tillägna sig kunskap är av stor 

betydelse och en annan påpekade att föreställningen om att alla kan lära sig allt är viktig för 

skolprestationen. 

 

Sjätteklassen tar inte ställning till huruvida föreställningar om kunskap och lärande påverkar 

skolprestationen. Däremot lyfter de andra påverkande faktorer och dessa är: religion, hemmet, en 

själv, uppfostran och omvärldens förväntningar. Båda gymnasiegrupperna är däremot överens om 

att föreställningar om kunskap och lärande styr ens skolprestation även om deltagare ur båda 

grupperna vill göra vissa tillägg med avseende på styrande faktorer. Där nämner gymnasiegrupp 1 

endast engagemang och gymnasiegrupp 2 elevens ambition och motivation som två starkt styrande 

faktorer samt omgivningen som en potentiell faktor som dock inte är lika stark som de andra två.    

 

Analys av resultat 

I detta avsnitt kommer jag applicera mina teoretiska perspektiv på det resultat jag redovisat ovan. 

Detta är strukturerat på så sätt att jag använder mig av ett teoretiskt perspektiv i taget istället för att 

genomföra en analys där samtliga teoretiska perspektiv används parallellt. Detta kommer innebära 

en tydligare uppdelning av de teoretiska perspektiven vilket jag anser vara eftersträvansvärt då 

studien har ett teoriprövande syfte och för att de olika teoretiska perspektiven har olika uppgifter i 

denna studie.  

 

Schommers modell 

Utifrån Schommers första kategori av epistemologiska föreställningar som kvantifierar hur benägen 

respondenten är att uppge huruvida kunskap är något statiskt och absolut eller om den är eklektisk 

och föränderlig kan jag konstatera att samtliga fokusgrupper tydligt positionerar sig nära den senare 

ytterligheten på denna skala. De båda gymnasiegrupperna är dessutom överens om att kollektivt 

ägd kunskap förändras hela tiden medan gruppen bestående av sjätteklassare ger uttryck för att 

kunskap förändras när den förbättras eller kompletteras vilket visserligen skulle kunna innebära att 

de ansluter sig till gymnasiegruppernas uppfattning. Men det skulle likväl kunna innebära att de tror 

att detta sker vid vissa givna tillfällen istället för att ske ständigt som gymnasiegrupperna tror. 

Gruppernas uppfattningar i denna fråga anser jag vara ett anmärkningsvärt fynd då de enligt 

Schommers modell hade rankats som väldigt sofistikerade.  

 

Däremot gör denna modell inte skillnad på den kollektiva kunskapen och individens egna. Jag 

tolkar modellen som att den syftar till att mäta den kollektivt ägda kunskapens beskaffenhet. I ljuset 

av detta är det intressant att båda gymnasiegrupperna uppfattar mina frågor om kunskapens 

stabilitet som huruvida deras egna kunskaper är stabilt förankrade. Detta är något som denna modell 

utifrån min tolkning inte inbegriper. Jag valde också att fråga just kring hur varaktiga individens 

kunskaper är. På denna fråga svarar samtliga grupper att kunskap kan glömmas bort. Detta gör de 

med hjälp av olika förklaringar och olika uppfattningar. Den dikotoma skala som Schommer 

använder sig av inbegriper inte heller denna fråga.  
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Nästa kategori i Schommers modell syftar till att mäta hur benägen respondenten är att betrakta 

kunskap som isolerad och uppdelad gentemot att betrakta den som en överlappande helhet. Denna 

kategori fungerar relativt väl utifrån min intervjuguide. Detta eftersom alla grupper positionerar sig 

på denna skala utan avvikelser. Alla grupper anser att kunskap inom olika skolämnen överlappar 

varandra och således ansluter de sig till den senare och, enligt Schommer, mer sofistikerade 

uppfattningen. Däremot resonerar framför allt Olle men också Jerry kring kunskap som hierarkiskt 

strukturerad utifrån nyttoaspekten som en kunskap skulle kunna innebära för överlevnad. 

Visserligen hade ett mer allmänt resonemang om kunskap som hierarkiskt strukturerad varit mer 

intressant i denna fokusgrupp. Men slutsatsen av detta är att Schommers modell inte heller täcker 

denna typ av strukturering. Istället belyser hennes modell bara en aspekt av hur kunskap är 

strukturerad.  

 

Schommers kategori som behandlar kunskapens källa har två ytterligheter: den, i hennes mening, 

naiva uppfattningen att kunskap kommer från en allvetande auktoritet och den mer sofistikerade 

som innebär att kunskap härstammar från empiriska bevis. Utifrån denna studies resultat kan man 

konstatera att denna endimensionella skala inte kan förklara mina respondenters uppfattningar om 

varifrån kunskap kommer. Mitt material antyder att respondenterna inte hyser uppfattningen att 

kunskapen har en källa istället betonar samtliga fokusgrupper flera källor till kunskap vilket jag inte 

ser någon möjlighet till att kvantifiera. Det är värt att notera att samtliga grupper har stora 

svårigheter att utse den kunskapskälla som ger upphov till bäst kunskap. Det är bara en respondent 

som pekar ut den kunskapskälla som han anser vara mest värd vilken är observation av 

verkligheten. I gymnasiegrupp 2 diskuteras förvisso vilken den bästa kunskapskällan är dock görs 

detta utifrån premissen att bra kunskap är någonting de själva har nytta av i livet. När jag ber dem 

värdera kunskapskällorna utifrån kriteriet att den bästa kunskapen är den som är mest sann får jag 

inget svar. 

 

En kategori i denna modell rör individens uppfattningar om inlärningshastighet. Denna innebär en 

skala som sträcker sig från uppfattningen om att lärande går snabbt eller inte alls till uppfattningen 

om att lärande sker stegvis. Inledningsvis kan jag konstatera att samtliga fokusgrupper godkänner 

premissen att olika individer har olika hastigheter för lärande. Detta förklarar de genom en mängd 

olika anledningar men samtliga gruppers förklaringar innehåller delvis intrinsikala förutsättningar 

för lärande men också socialt betingade faktorer. Av de sociala faktorerna lyfts intresse, motivation, 

den didaktiska utformningen, undervisningens syfte, personlig preferens och en individ betonar att 

en förtrogenhet med det lärandesystem som skolan utgör styr hur väl elever lyckas i detta system. 

Dock görs detta med reservationen att det åtminstone styr betygen vilket i sammanhanget får tolkas 

som en yttre utvärdering av elevens lärande och inte elevens lärande per se. Utifrån detta resultat 

kan jag dra slutsatsen att respondenterna godkänner denna skala men inte att individer har en statisk 

position på denna. Istället drar jag slutsatsen utifrån deras resonemang att elever förflyttar sig på 

denna skala beroende på ovan angivna faktorer även om deras resonemang om intrinsikala 

förutsättningar skulle kunna innebära att de tror att varje individ har ett givet och begränsat intervall 

på denna skala som hen kan förflytta sig inom. 
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Den sista kategorin i Schommers modell rör huruvida människans inlärningsförmåga är given vid 

födseln eller om den är förbättringsbar. Mitt resultat visar att fokusgruppen bestående av 

sjätteklassare har betydligt mest spretiga uppfattningar i denna fråga. Två deltagare i denna 

fokusgrupp ger uttryck för dubbla uppfattningar; vid ett tillfälle betonar de genetiska förutsättningar 

för att vid ett annat tillfälle betona socialisationens betydelse. Ytterligare en deltagare ansluter sig 

till idén om medfödd inlärningsförmåga medan den fjärde deltagaren enbart betonar 

inlärningsförmågans påverkan av socialiseringsprocesser. Gymnasiegrupp 1 är däremot av en helt 

annan uppfattning. De uppfattar inlärningsförmåga som något man utvecklar i livet och de knyter 

denna samman med studieteknik. Den andra gymnasiegruppen förklara att de anser 

inlärningsförmåga vara både medfött och utvecklingsbart. Utifrån denna fråga får jag dessa svar 

som är förenliga med Schommer modell men när jag ber dem dekonstruera inlärningsförmåga som 

begrepp får jag svar av en helt annan karaktär. Då anger samtliga grupper uteslutande sociala 

faktorer, dock i olika utsträckning, som innehållsdelar och exempel på dessa är: miljö, motivation, 

intresse, omgivning, studiemiljö.  

 

Jag ställer också frågor för att synliggöra huruvida respondenterna anser att det är möjligt för en 

individ att lära sig allt. Detta gjordes för att ytterligare synliggöra deras syn på inlärningsförmåga. 

Resultatet var att endast en av elva konsekvent påstår att detta inte är möjligt. Vidare är det 

ytterligare en som ger uttryck för en liknande uppfattning men hon ger också uttryck för 

uppfattningen att man kan lära sig allt på nästa följdfråga vilket återigen är exempel på vad jag vill 

kalla dubbla uppfattningar. Resterande nio respondenter ger uttryck för att det är möjligt att lära sig 

allt.   

 

Sociokulturellt perspektiv  

Mitt fynd som visar att respondenterna hyser uppfattningen att vissa lär sig snabbare än andra är 

klart förenligt med ett sociokulturellt perspektiv på lärande eftersom kunskap enligt den 

sociokulturella teorin är beroende av sociala praktiker. Således varierar individens kunskap och 

lärande beroende på vilka sociala praktiker individen är en del av. Vidare är Adams uppfattning om 

att lärandet i skolan sker i ett system med vissa regler och under vissa premisser klart intressant. 

Detta tyder på att han i detta avseende nästan knäckt koden och förstått att lärandet är socialt 

situerat och färgat. Vidare förklaras dessa uppfattade skillnader mellan individer i 

inlärningshastighet utifrån sociala faktorer vilket också är förenligt med den sociokulturella synen 

på lärande. 

 

Samtliga fokusgrupper är överens om att kunskaper kan glömmas bort. Detta skulle man kunna 

betrakta utifrån Vygotskijs resonemang om internalisering.
165

 Ur det perspektivet skulle man kunna 

påstå att den interindividuella kunskapen är den riktiga och primära medan den intraindividuella 

kanske skulle kunna vara sekundär och ha större benägenhet att glömmas bort. Detta eftersom 

fokusgrupperna påpekar att det är den individuellt ägda kunskapen som glöms bort och inte den 

kollektivt ägda. Säljö ansluter sig förvisso inte till denna uppfattning men i mitt resultat kan man 

                                                      

165 Vygotskij, Lev Semenovic. (1978) s. 57 
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explicit se att mina respondenterna gör skillnad på interindividuellt och intraindividuellt ägd 

kunskap vilket förvisso kan härledas ur vad Säljö menar är en dualistisk och missvisande metaforik.  

 

En uppfattning som är intressant att titta närmre på är den som Samira hyser. Hon menar att eleven 

ibland kan tro sig ha glömt bort en kunskap men i själva verket är denna kunskap djupare lagrad. 

Hon exemplifierar detta med kunskaper i kemi som man får anta att hon tillägnat sig i skolan och 

hur dessa kan väckas till liv i kemiklassrummet. Jag ser en stark koppling mellan detta exempel och 

Vygotskijs och Säljös resonemang om att kunskap är socialt situerat i sociala praktiker. Vidare 

skulle jag vilja ta upp Olles yttrande ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Olle: Sen lär man sig av såna som vet saker, deras uppfattningar, man tar ju del av dom. Allt vi vet nu är ju inte nytt, 

det har ju typ kommit på förr i tiden. Och nu har det kommit in i vår vardag medan då var det såhär väldigt nytt. Det 

har ju gått i arv kan man säga, dom kunskaperna vi har idag. 

 

Olles yttrande tycker jag är ett typexempel på hur kunskap är både socialt situerad men också 

socialt konstruerad. Att kunskap medieras av människor som lämnar över den till nästa generation 

och hur kunskaper inte alltid får genomslag i samband med att de uppstår tycker jag är väl förenligt 

med medieringsbegreppet. Detta innebär att den unika medieringen är individuell och det skulle 

kunna förklara ett senare genomslag av en viss kunskap eftersom mediering av kunskap är beroende 

av förutsättningar och om dessa förutsättningar inte föreligger allmänheten kommer allmänheten 

således inte mediera denna kunskap.  

 

Vidare är gymnasiegrupperna rörande överens om att kunskap ständigt förändras medan 

sjätteklassarnas svar kan tolkas som detta likväl som det kan tolkas som att kunskap förändras vid 

särskilda tillfällen. Men detta är väldigt intressant i och med Säljös resonemang om att lärande 

alltid är närvarande i sociala praktiker och eftersom vi i hans mening alltid befinner oss i sådana är 

lärande ständigt närvarande.  

 

Utifrån kategorin kunskapens struktur tycker jag man kan påstå att deltagarna i fokusgrupperna 

gärna betraktar kunskaper utifrån skolämnesgränserna vilket kan sägas är en social situerad 

konstruktion. Detta eftersom de olika ämnesgränserna som deltagarna anger ser olika ut mellan 

sjätteklassarna och gymnasieklasserna. Vidare kan Olles teori om hierarkiskt strukturerad kunskap 

vara just en typisk effekt av det Säljö kallar den dualistiska metaforiken som omger kunskap och 

lärande.  

 

Gällande frågan om inlärningsförmåga erbjuder den sociokulturella teorin ett socialt perspektiv. 

Eftersom kunskap och lärande är socialt situerad är det svårt att föreställa sig en medfödd 

inlärningsförmåga vilket också merparten av mina respondenter har. På frågan om man kan lära sig 

allt lyfter inte mina respondenter explicit den sociala omgivningen som en faktor vilken inom denna 

teori är central. Däremot lyfter de den sociala omgivningen som faktor på andra frågor men de 

avstår alltså från detta när jag frågor huruvida man kan lära sig allt. Dock ska det påpekas att 



 64 

gymnasiegrupp 1 lyfter den didaktiska situationen som styrande och Samira i den andra 

gymnasiegruppen förklarar att umgänget är av betydelse. Men när jag ber respondenterna 

dekonstruera begreppet inlärningsförmåga anges uteslutande sociala beståndsdelar så som miljö, 

studiemiljö, omgivning, intresse, motivation et cetera. 

 

Avsnittet kunskap som perspektivistisk skulle lika gärna kunna heta medierad kunskap. Samtliga 

fokusgrupper ger uttryck för att kunskap ser olika ut beroende på varifrån man tittar och med vilka 

förutsättningar, även om gymnasiegrupperna för mer utvecklade resonemang än sjätteklasserna och 

att högre grad av konsensus återfinns i gymnasiegrupperna än i gruppen av sjätteklassare. Men 

dessa exempel och uppfattningar som nämns under detta avsnitt är likställda med min tolkning av 

medieringsbegreppet. Dessutom tangerar Olle effekter av mediering i och med sin exemplifiering 

av Jerusalemkonflikten. Han menar att olika grupper och folk har olika bilder av verkligheten vilket 

skulle kunna sägas vara en konsekvens av mediering utifrån grupptillhörighet. Vidare kan den 

allenarådande uppfattningen att inlärningshastighet skiljer sig interindividuellt betraktas utifrån 

medieringsbegreppet. Respondenternas begreppsanvändning för att förklara skillnader i denna 

förmåga kan tolkas som arbiträr. Exempelvis är personlig preferens en fras som inte ger önskad 

konkretion men också lärarens roll, intresse och motivation. I en litet mer långtgående tolkning 

läser jag in delar av medieringsbegreppet i samtliga dessa. Vidare skulle jag vilja lyfta fram Natalie 

som menar att eftersom alla personer har olika synsätt på verkligheten borde detta innebära att alla 

betraktar fakta på olika sätt. Detta är ett klart exempel på mediering men också ett exempel på en 

sofistikerad epistemologisk föreställning för att låna Schommers språkdräkt.  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivets syn på redskap som innebär levande agenter i medieringen 

av vår verklighetsbild bör Lisas uppfattningar om att färdigheten som läskunnighet innebär och att 

läsning av böcker underlättar dels inlärning men också språkinlärning nämnas. Om dessa 

uppfattningar betraktas utifrån det sociokulturella redskapsbegreppet får de ytterligare innebörd. Då 

blir bokstäver, ord, syntax, språk och böcker till redskap som kan behärskas i olika grad. Vidare ger 

respondenterna ytterligare exempel på hur redskap medierar kunskap under avsnittet kunskapens 

källa. Där nämns några typiska exempel på redskap: skolan, historiska källor, popkulturen, internet, 

massmedia, TV och reklam. Alla dessa kan betraktas som kunskapsmedierande redskap och då har 

jag uteslutit kunskapskällor som verklighetsobservation, kritiskt tänkande, förnuft och dylikt som 

mindre typiska redskap som förvisso också i allra högsta grad är kunskapsmedierande enligt denna 

teori. Men dessa menar jag är kroppens redskap och inte som den andra gruppen externa redskap.  

 

Kunskapsformer 

Denna del av mitt teoretiska perspektiv valdes för att differentiera kunskapsbegreppet och för att 

undvika att teckna en förenklad bild av detta fenomen. Denna analys kommer att bestå av två delar. 

En del där jag ska försöka analysera vad mina respondenter avser när de använder begreppet 

kunskap spontant om jag lyckas särskilja vilken eller vilka av dessa kunskapsformer som de faktiskt 

avser. Den andra består av en redovisning av hur mina respondenter reagerade på när jag explicit 

använde de fyra kunskapsformerna som stimulusmaterial för att försöka nå ökad specificitet. 
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Inledningsvis vill jag nämna två utdrag från fokusgruppen bestående av sjätteklassare där de 

diskuterar inlärningshastighet. Elsa för ett resonemang om motivation och intresse i teoretiska 

respektive praktiska ämnen. Jag tycker man kan skönja att Elsa i hennes yttrande presuponerar en 

skillnad i kunskapsformer mellan teoretiska och praktiska skolämnen. Där skulle ämnen där man 

”verkligen gör nått” domineras av kunskapsformen färdighet och när eleverna räknar i boken eller 

läser tyst i svenskan möjligen domineras av kunskapsformerna fakta, förståelse. Men detta är en del 

av Elsas resonemang om att de praktiska ämnena är mer intressanta. Vidare ger Felix i samma 

grupp exempel från sina gitarrlektioner där han menar att inlärningshastighet varierar mellan 

individer, men detta avser högst troligt varierande inlärningshastighet inom kunskapsformen 

färdighet. 

 

Under avsnittet kunskapens stabilitet visas ett utdrag där Oskar förklarar att kunskap inte är lika 

stabilt i resten av världen som i västerlandet. Detta exemplifierar han med att säga att det som 

påstås i kunskapens namn i västerlandet ofta är bevisat vilket det då inte skulle vara i resten av 

världen. I samma resonemang ger han exempel på ett fiktivt påstående om månens icke-varande 

som planet vilket skulle gestalta ett icke-bevisat påstående. Utifrån detta utdrag kan det konstateras 

att Oskars förklaringar till den enligt honom instabila kunskapen i ”mellanöstern och afrika” härrör 

ur kunskapsformen fakta. Det är inte förtrogenhet, förståelse eller färdighet som ska bevisas utan 

fakta. 

 

Elsa förklarar att förmågan att kunna skriva på svenska säkerligen underlättar inlärning av engelska. 

I detta yttrande i avsnittet kunskapens struktur betonas just att kunna skriva på svenska vilket jag 

menar får betraktas som en färdighet och eventuellt en förtrogenhet. Under samma avsnitt förklarar 

Oskar att kunskap kan man hitta på annat sätt, det är inte kunskap som man måste banka in i 

huvudet enligt honom. Detta tror jag innebär att han i detta utdrag avser fakta eftersom fakta är den 

kunskapsform som är mest rimlig att hitta via diverse redskap och vidare tycker jag man kan 

konstatera att fakta är den kunskapsformen som man oftast talar om som att banka in i huvudet. 

Dessa beskrivningar ställs i kontrast mot eget tänkande vilket jag i sammanhanget klassar som 

färdighet då det avser förmågan att resonera.  

 

Under samma rubrik diskuterar gymnasiegrupp 2 om huruvida en kunskap kan underlätta 

inlärningen av en annan och de lyfter att förmågan att läsa är nödvändig i skolan och att kunskaper 

om olika ord underlättar språkutvecklingen. Dessa två exempel tycker jag gestaltar färdighet 

respektive fakta och förståelse. Jag menar att förmågan att läsa är en färdighet medan vetskapen om 

semantisk innebörd av ord är dels fakta och förståelse men också potentiell förtrogenhet. 

 

Senare i resultatavsnittet finns utdrag från gymnasiegrupp 2 som redovisar deras resonemang om 

medfödd kontra i livet utvecklad inlärningsförmåga. Där förknippar Lisa inlärningsförmåga med 

förmågan att ta in information snabbt. I detta utdrag är information nästan synonymt med fakta och 

att anta att Lisa avser någon annan kunskapsform är orimligt. 
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I avsnittet där deltagarna bes att dekonstruera begreppet inlärningsförmåga ger gymnasiegrupp 1 

också en definition av detta begrepp. I den definitionen betonas hur snabbt en person kan lösa ett 

problem. Denna definition innehåller givetvis ett visst mått av alla kunskapsformer. Det är svårt att 

föreställa sig att någon kan lösa ett problem med hjälp av endast tre eller för den delen två 

kunskapsformer. Visserligen skulle kanske förtrogenheten inte vara absolut nödvändig men de 

andra tre kunskapsformer anser jag vara nödvändiga. Till detta tycker jag man kan betrakta 

problemlösningsförmåga som en färdighet trots att den kan bestå av samtliga kunskapsformer. 

 

Kunskapsformen fakta är dominerande i avsnittet om kunskapens källa. Dels talar Oskar om social 

kunskap i kontrast till faktakunskap som då inte skulle vara en socialt förankrad kunskap. Men 

Samira lyfter också google som en kunskapskälla men när hon säger kunskapskälla är det troligen 

synonymt med faktakälla. Vidare lyfter Olle andra individers uppfattningar som jag enligt 

Carlgrens kunskapsformer skulle klassificera som förståelse. Denna fokusgrupp nämner också 

massmedia, TV, reklam och internet som andra kunskapskällor. Jag har svårt att betrakta dessa 

kunskapskällor som upphovsmän till annat än fakta och möjligen förståelse. Dock ska det tilläggas 

att denna grupp inte specificerar vilket innehåll dessa källor kan förmedla. Men den analys och 

slutledning som jag gjort ovan utgår från ett för kunskapskällan typiskt innehåll.   

 

I följande stycke går jag genom de få yttranden från fokusgrupperna som uppstod när jag explicit 

bad respondenterna ta ställning till en viss fråga utifrån de fyra kunskapsformerna. I fokusgruppen 

bestående av sjätteklassare ger tre av fyra uttryck för att fakta är något objektivt som alla individer 

oberoende av världsbild betraktar på samma sätt. Det är endast Natalie som hävdar att fakta troligen 

betraktas på olika sätt beroende på individens synsätt eller med en sociokulturell terminologi: 

mediering av verkligheten. Det andra exemplet i detta stycke är hämtat från gymnasiegrupp 2. Jerry 

tar ställning i vilken kunskapsform som är lättast att tillägna sig. Han påstår då att fakta är den 

kunskapsform som är lättast att lära sig men detta gäller tydligen bara vissa. Vidare förklarar 

sjätteklassarna att fakta är lättare att glömma bort än färdighet. Detta gjordes efter exemplifiering av 

dessa. Oskar i gymnasiegrupp 1 ger uttryck för att fakta är lättast att glömma i vissa sammanhang 

medan det i andra sammanhang är lättast att komma ihåg. 

 

 

Diskussion 

Detta avsnitt är uppdelat i två delar. Den inledande delen kommer bestå av en resultatdiskussion där 

jag kommer diskutera, värdera, kontrastera denna studies resultat i relation till studiens teoretiska 

perspektiv, bakgrund och tidigare forskning. Den andra delen består av en metoddiskussion där jag 

gör en kritisk genomgång av denna studies metodologiska överväganden och ställningstaganden. 
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Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i två avsnitt. En som diskuterar studiens resultat och analys av 

resultat i relation till studiens olika teoretiska perspektiv. Den andra delen diskuterar studiens 

resultat och analys av resultat i relation till studiens bakgrund och tidigare forskning. 

 

Resultatdiskussion utifrån studiens teoretiska perspektiv 

I avsnittet som heter analys av resultat har jag förklarat att båda gymnasiegrupperna anser att 

kunskap förändras hela tiden och att fokusgruppen bestående av sjätteklassare tror att kunskap 

förändras stegvis eller ständigt beroende på hur man tolkar deras yttrande. Detta anser jag vara ett 

anmärkningsvärt fynd eftersom det enligt Schommers modell rankas som en väldigt sofistikerad 

epistemologisk föreställning och enligt den sociokulturella teorin och specifikt Säljös resonemang 

om att kunskap och lärande är närvarande i alla sociala praktiker är det också klart förenligt. Med 

tanke på detta vill jag klassificera denna epistemologiska förställning som väldigt progressiv och 

anmärkningsvärt är just att samtliga fokusgrupper, med reservation för det tolkningsutrymme som 

finns för fokusgruppen bestående av sjätteklassare, ger uttryck för denna epistemologiska 

föreställning. 

 

Det är intressant att både gymnasiegrupperna uppfattar stabil kunskap som icke-kollektiv. När jag 

frågar vad stabil kunskap innebär är det ingen som berör kunskap som vi äger tillsammans. Istället 

diskuterar de huruvida deras egen kunskap är stabil. Detta kan förvisso bero på studiens metodologi 

vilket jag resonerar om i metoddiskussionen men om vi utgår från att frågan inte är vagt formulerad 

är detta också ett fynd värt att uppmärksamma. Vidare är detta en aspekt som Schommers modell 

inte inbegriper men däremot kan detta förklaras genom Vygotskijs resonemang om internalisering 

som jag tidigare nämnt. När jag formulerade intervjuguiden utifrån Schommers kategori om 

kunskapens stabilitet konstruerade jag frågor om huruvida man kan glömma kunskap.  Det står efter 

denna studie helt klart att samtliga respondenter anser att man glömmer kunskap och de anger en 

flora av olika påverkande faktorer för detta glömmande. Något konsensus för dessa mönster går inte 

att urskilja men återigen anser jag att deras resonemang om att glömma kunskaper validerar 

Vygotskijs internaliseringsbegrepp. Eftersom den interindividuella enligt detta begrepp är den 

ursprungliga kunskapen och den intraindividuella är den sekundära kunskapen i 

inlärningskronologin kan det då tänkas att dessa två typer av kunskapssägande eller 

kunskapsförankring har kvalitativa skillnader? Utifrån min data och Vygotskijs resonemang skulle 

den logiska slutledningen bli att den interindividuella är den som är mer stabil av de två. Däremot 

vore det intressant att ha frågat mina respondenter om de tror att den inter- och den intraindividuella 

kunskapen har samma eklektiska karaktär. Min hypotes är att den interindividuella kunskapen 

samtidigt som den är starkare förankrad också har en mer eklektisk karaktär i den bemärkelsen att 

den alltid är närvarande och således också alltid återskapas och i och med det förändras. Det är 

alltså inte en konstant kunskap som är förankrad interpersonellt. Detta att kontrastera mot den 

intraindividuella kunskapen som visserligen kan glömmas bort men den bygger på en tanke om 

inlärning: att den lärande agenten från den interpersonella kunskapen vid ett eller flera tillfällen 

lagrar kunskapen inom sig. Således borde den ha mindre tendens till förändring trots att vi alltid är 

närvarande i sociala praktiker och då indirekt lärandemiljöer. Jag vill återigen lyfta fram Samiras 

uttalande om att kunskap ibland kan upplevas som bortglömd men efter viss social stimulans kan 
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denna väckas till liv. Detta är ett resonemang som är väldigt intressant utifrån premissen att lärande 

sker i sociala praktiker men det ger också ett perspektiv på kunskap och lärande som jag tror är 

realistiskt och gynnsamt för inläraren. Dessutom lyckas detta fenomen validera mantrat om det 

livslånga lärandet till skillnad från de yttranden en del respondenter gjort om glömmandet av 

kunskap. Slutligen mynnar resonemanget om lärande i ständigt närvarande sociala praktiker ut i ett 

filosofiskt dilemma om vad som var först och vad som föder vad, likt det med hönan och ägget. 

Finns det alltså ett samband mellan ständig kunskapsutveckling och ständigt lärande? Kan det vara 

så att lärande leder till ny kunskap eller är det kunskap som leder till nytt lärande? Eller föder de 

varandra i någon slags konvergensrelation? 

 

Respondenterna är överens om att kunskap utifrån skolämnen är överlappande och detta anger de i 

olika utsträckningar. Vidare är denna föreställning rankad som sofistikerad av Schommer och enligt 

den sociokulturella teorin kan detta härledas ur en konstruerad social situering av kunskap som de 

olika skolämnena innebär. Dock är denna epistemologiska föreställning rätt endimensionell och inte 

alls särskilt ideologiskt, ideationellt eller personligt laddat om man jämför denna föreställning mot 

andra föreställningar som denna studie behandlar. Däremot ska jag återigen lyfta de två manliga 

deltagarna i gymnasiegrupp 2 som, förutom att poängtera att kunskap inte bara behöver vara 

strukturerad enligt Schommers dikotomi utan också kan vara hierarkiskt strukturerad, placerar 

kunskaper i relation till överlevnad. Jag vill inte dra några slutsatser om vad genus kan ha för 

styrande roll i detta resonemang även om de båda männen ganska omgående ansluter sig till denna 

idé medan en kvinna i gruppen opponerar sig. Men i och med detta excerpt kan studien framlyfta 

något som kan tänkas vara en tendens till skillnad mellan könen. Avslutningsvis tror jag att denna 

epistemologiska föreställning är starkt färgad av mentala topografier. Jag menar att hur vi tänker 

kring kunskapens strukturering är starkt påverkat av de bilder och scheman som vi förstår 

strukturering genom. Således är det ingen slump att den hierarkiska topografin dyker upp i denna 

diskussion. Också föreställning om isolation kontra integration är en sådan bild. Kanske vore det 

gynnsamt att frångå sådana mentala topografier för att kunna resonera om föreställningar om 

kunskapens strukturering utifrån mer fria premisser.  

 

Gällande kunskapens källa erbjuder Schommers kategori en skala som sträcker sig från empiriskt 

hämtad kunskap till kunskap given från en auktoritet. Tanken bakom denna skala är att samtliga 

kunskapskällor ska kunna inackorderas på denna vilket jag utifrån min data opponerar mig mot. 

Istället ger mina respondenter exempel på allahanda olika kunskapskällor vilket är mer förenligt 

med det sociokulturella perspektivets redskapsbegrepp och framför allt resonemang om lärande i 

sociala praktiker. Fortsättningsvis har respondenterna svårt att värdera dessa kunskapskällor med 

undantaget av en respondent som anger att observation av vekligheten är den bästa kunskapskällan. 

Detta i sig anser jag inte vara märkligt eftersom det är en väldigt komplex fråga att ta ställning till. 

Sammanfattningsvis anser jag en endimensionell skala för att kartlägga kunskapskällor vara för 

trubbigt, istället bör de kanske betraktas som ett kluster av kunskapskällor i ett koordinationssystem 

med flera axlar om man nu ska illustrera detta grafiskt över huvud taget. Vidare skulle jag vilja 

lyfta fram när Samira förklarar att google är en kunskapskälla och sedan skrattar tillsammans med 

resten av fokusgruppen. Om vi utgår från att google kan kallas ett senmodernt eller ett postmodernt 

redskap utifrån det sociokulturella redskapsbegreppet anser jag det vara anmärkningsvärt att de 

skrattar när de uppger detta redskap. Det borde i min mening vara en självklarhet att google som 
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gestaltning av det samlade internet utgör en klart godtagbar och akademiskt etablerad 

kunskapskälla. Detta skulle kunna betraktas som en effekt av skolans oförmåga eller ovilja att 

integrera användandet av senmoderna och postmoderna redskap i lärandet.  Men dessvärre gör jag i 

intervjun men också i bearbetningen av denna tolkningen att samtliga fokusgruppsdeltagare vet att 

google kan ge upphov till kunskap men att skolan inte tillåter att eleverna använder sig av detta 

redskap i samtliga sociala praktiker.   

 

I min analys av resultatet säger jag att respondenterna godkänner premissen att olika individer har 

olika hastigheter för lärande i enlighet med Schommers kategori dock menar respondenterna att 

individen inte har en statisk position på denna skala. Istället menar de att ens positionering på denna 

skala är beroende av en rad olika sociala faktorer men också i viss mån fixerat till ett intervall som i 

sin tur bestäms av individens intrinsikala förutsättningar för lärande. Detta är precis som jag visat 

ovan förenligt med ett sociokulturellt perspektiv på lärande vilket skulle innebära att ens 

inlärningshastighet är beroende av de olika sociala praktikerna man lär sig inom och kvaliteten av 

dessa. Ur detta perspektiv är det inte individens intrinsikala förutsättningar som styr en inlärning 

som respondenter i viss mån givit uttryck för, istället blir det en fråga om tillgång till sociala 

praktiker och således också ett demokratiproblem precis som Säljö påstår.
166 

I detta ljus blir en av 

utbildningsväsendets viktigaste uppgifter att tillhandahålla likvärdiga sociala praktiker till eleverna 

genom skolväsendet för att inte indirekt bestämma individers lärande och i förlängningen sociala 

öde. Till detta kan vi knyta Adams resonemang om det systemsituerade lärandet som han menar 

bygger på premissen att man kan vara olika bra på att bemästra systemet för lärande som i denna 

kontext utgörs av skolsystemet. Utifrån detta räcker det inte heller med att erbjuda likvärdiga 

sociala praktiker för lärande utan för att nå riktig likvärdighet måste individer erbjudas eller lyckas 

erövra likvärdiga strategier för att bemästra dessa sociala praktiker vilket lätt för tankarna till vilka 

det är som skapar skolans sociala praktiker. Det vedertagna svaret på denna fråga är att lärarna är de 

som skapar och upprätthåller dessa sociala praktiker i egenskap av företrädare för en 

medelklasstillhörighet med allt vad det avser i form av kulturellt och socialt kapital. Vad detta får 

för konsekvenser är värt att reflektera över trots att jag inte tänker utveckla den diskussionen i detta 

arbete. 

 

Huruvida inlärningsförmåga är ett medfött eller utvecklingsbart fenomen är ett spörsmål som i min 

data är full av kontradiktioner. Två respondenter från fokusgruppen bestående av sjätteklassare ger 

uttryck för direkt dubbla föreställning om detta fenomen medan gymnasiegrupp 1 under konsensus 

förklarar att detta fenomen är utvecklingsbart. Vidare är det ur ett kognitivistiskt perspektiv möjligt 

att betrakta förutsättningar för lärande som medfödda medan det sociokulturella perspektivet istället 

förespråkar en syn på lärande som socialt situerat. Slutsatsen utifrån denna intervjufråga är att mina 

respondenter har både ett kognitivistiskt perspektiv på lärande och ett sociokulturellt sådant. Vissa 

elever ger uttryck för det ena perspektivet medan vissa mer eller mindre tydligt ger uttryck för drag 

av båda. Men det som är verkligt intressant i detta spörsmål är de svar jag får när jag ber 

respondenterna dekonstruera begreppet inlärningsförmåga. Initialt vill jag påpeka att samtliga 

grupper lyckas med detta och inte en enda intrinsikal förutsättning för lärande nämns. Istället är det 

uteslutande sociala beståndsdelar av detta begrepp som anges och definieras. Frågan blir då hur 

                                                      

166 Säljö, Roger (2010) s. 102-103 
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deras uppfattade intrinsikala förutsättningar för lärande ter sig. Om dessa inte är en del av 

inlärningsförmågan men ändå existerar innebär det att dessa existerar men är av ingen betydelse? 

Frågan är retorisk och kan inte besvaras utan inhämtning av mer empiri. Men det vore väldigt 

intressant att ha ställt mer frågor kring detta men dessvärre är denna fråga en som har uppstått när 

jag i efterhand har bearbetat datan och inte i intervjusituationen dessvärre.    

 

Utifrån medieringsbegreppet erbjuder denna studie goda förutsättningar för att betrakta innehållet i 

resultatavsnittet som heter kunskap som perspektivistisk. Där förklarar samtliga grupper att 

kunskap kan se olika ut beroende på varifrån man betraktar den. En elev lyfter en historisk konflikt 

mellan folkgrupper som exempel på detta. Han menar då att konflikten om Jerusalem beror på att 

de olika parterna har olika kunskaper om vem som har rätt till staden. Detta exempel tyckte jag 

initialt lät banalt men när jag applicerar begrepp som mediering och sociala praktiker på exemplet 

blir det helt plötsligt mer komplext. Då innebär denna konflikt att de olika parterna medierar sina 

sociala praktiker utifrån den partens hegemoniska medieringsraster alternativt att deras sociala 

praktiker ligger till grund för en hegemonisk mediering av verkligheten. Man kan vidare dra 

paralleller till hur denna konflikt upprätthålls via diskursteori och annan sociokulturellt färgad 

hegemonisk konstruktion av kunskap. Men i generella ordalag anser jag att respondenternas 

föreställningar om kunskap som perspektivistisk vara väldigt progressiv till sin karaktär och de 

visar på förståelse av detta medieringsfenomen trots att floran av praktiska exempel kanske uteblir. 

 

Det sociokulturella perspektivets syn på redskap är omvälvande inte minst när Lisa förklarar att 

läskunnighet är nödvändigt för att lära sig fler kunskaper i skolan och att läsning av böcker kan 

underlätta språkinlärning. Under intervjun uppfattade jag dessa yttranden som väldigt banala och 

ointressanta. Men när jag reflekterade över dessa yttranden lite närmre och utifrån det 

sociokulturella redskapsbegreppet fick dessa påståenden ytterligare innebörd. Att tala om en 

läskunnighet blir genast irrelevant. Istället borde man kanske differentiera det begreppet. Jag menar 

att nästintill alla som går ut grundskolan kan betraktas som läskunniga men samtidigt vet vi att hur 

väl någon läser kan variera stort inom denna grupp och detta skulle kunna bero på hur väl man 

behärskar bokstäver, ord, syntax, språk och böcker vilket Lisa med detta yttrande tangerar. Utifrån 

hennes resonemang skulle jag vilja betrakta läsförmågan som en förmåga av redskapsbehärskning. 

Jag menar att om språk är ett redskap borde detta kunna brytas ner i flera mindre beståndsdelar, 

exempelvis de som nämns ovan. Således är det också rimligt ur ett sociokulturellt perspektiv att 

anta att individer beroende av kvaliteten på sociala praktiker har lärt sig att behärska dessa redskap i 

olika utsträckningar. Denna kausalitetskedja tror jag är en sådan som vuxenvärlden ofta avser när 

den till sina barn försöker förmedla vikten av att läsa böcker, tidningar och annan skrift. Men 

denna, ibland kanske lite implicita, förmedling av detta resonemang innebär verkligen inte att barn 

och ungdomar tar till sig vuxenvärldens välmenande råd. Det finns inte heller några garantier för att 

detta skulle ske om denna kausalitet skulle förklaras för dem explicit, dock anser jag det vara av 

vikt att detta görs för att våra barn och unga ens ska kunna ta till sig och utveckla en förståelse för 

denna typ av fostrande råd. 

 

Denna studies andra frågeställning är visserligen av blygsamt omfång i jämförelse med den 

inledande frågeställningen men den genererar resultat som är väldigt tydliga trots att de hamnar litet 

utanför studiens teoretiska perspektiv i kontrast till studiens första frågeställning. Fokusgruppen 
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med sjätteklassare har svårigheter att svara på om elevens strategier för lärande påverkas av dennas 

föreställningar om kunskap och lärande. Men gymnasiegrupp 2 godkänner denna premiss även om 

de också har svårigheter att utveckla sina resonemang om denna sambandskedja. När jag utvecklar 

denna fråga och förhör mig om huruvida respondenterna tror att elevers föreställningar om kunskap 

och lärande styr deras skolprestation får jag däremot lite tydligare svar vilket kanske kan förklaras 

av den abstraktion som lärandestrategier innebär. På denna fråga förklarar sjätteklassarna att 

religion, hemmiljön, ”en själv”, uppfostran och förväntningar styr skolprestationen. Detta görs 

nästan schablonmässigt. Det är svårt att föreställa sig hur dessa sjätteklassare skulle påvisa hur 

religion skulle styra ens skolprestation exempelvis. Huruvida ”en själv” betecknar intrinsikala 

förutsättningar för lärande är ytterligare en fråga som väcks. I gymnasiegrupp 1 är de överens om 

att ens föreställningar om lärande och kunskap styr skolprestation även om de också lägger emfas 

vid det egna engagemangets styrande roll. Också den andra gymnasiegruppen svarar med en 

liknande strategi. De godkänner frågans premiss men lägger emfas på den lärandes ambition, 

motivation och viss mån omgivning. Utifrån dessa lite undflyende svar undrar jag nu i efterhand om 

framför allt gymnasiegrupperna som explicit godkänner premissen att skolprestation styrs av 

individens föreställningar om kunskap och lärande tror att de styrande faktorerna som de lyfter i 

form av engagemang, ambition, motivation och omgivning är något som inte styrs av individens 

föreställningar om kunskap och lärande. Vidare att just dessa typer av frågor som undersöker 

huruvida den tillfrågade anser att det finns kausalitetsmönster mellan abstrakta och metafysiska 

fenomen är svåra att besvara för de som inte reflekterat över just dessa fenomen tidigare är varken 

överraskande eller märkligt. 

 

De fyra kunskapsformerna har genrerat en del intressanta resultat och lyckats framhäva resultat som 

annars hade passerat obemärkta. Ett sådant exempel är när Elsa resonerar kring uppdelningen 

mellan praktiska och teoretiska ämnen. I hennes resonemang kan man skönja att hon primärt 

tillskriver de teoretiska ämnena en dominerande andel av kunskapsformerna fakta och förståelse 

medan de praktiska skolämnena förknippas med färdighet som dominerande kunskapsform. Denna 

schablonbild som Elsa tecknar är färgad av ett dualistiskt perspektiv på kroppen och dess 

användningsområden men å andra sidan är detta just en schablonbild hon tecknar och inte ett 

djuptlodande resonemang om huruvida olika typer av skolämnen innehåller olika kunskapsformer. 

 

Oskar står också för en del intressanta yttranden. Han diskuterar om stabil kunskap och utifrån det 

kan vi konstatera att han egentligen diskuterar stabil fakta vilket är anmärkningsvärt. Litet senare i 

intervjun förklarar han skillnader i studieteknik mellan olika kunskapsformer i en bisats. Han menar 

att färdigheten som konkret innebär att resonera inom samhällsvetenskapliga ämnen inte kräver 

samma typ av studieteknik som inlärningen av faktakunskaper som han menar måste bankas in. Hur 

färdigheten att resonera i denna kontext ska bemästras definierar han inte, det är nästan som att han 

menar att denna inlärning sker av sig själv genom någon slags mystisk process.  

 

Gymnasiegrupperna diskuterar väldigt fritt under intervjutillfällena och lyckas bidra med sina 

definitioner av inlärningsförmåga som Lisa bestämmer som förmågan att inhämta information på 

kort tid. Denna definition kan kontrasteras med den som gavs av gymnasiegrupp 1. Denna innebar 

att inlärningsförmåga likställdes med problemlösningsförmåga och utifrån dessa kan det konstateras 

att vi har att göra med en väldigt kvantitativ definition som endast omfattar fakta av alla 
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kunskapsformer och en kvalitativ definition som innebär problemlösningsförmåga. 

Problemlösningsförmåga i sin tur skulle jag beskriva som beroende av samtliga kunskapsformer för 

att vara välfungerande likväl som den är beroende av sociala praktiker. Jag menar att eftersom 

kunskap är situerat är problemlösningsförmågan enligt ett sociokulturellt perspektiv beroende av 

hur välorienterad individen är i den specifika sociala praktiken.  

 

Ytterligare ett fynd som kommit upp i ljuset tack vare kunskapsformerna är att respondenterna när 

de ska ange kunskapskällor i väldigt många fall anger faktakällor. Detta kan säkerligen förklaras 

med allehanda olika teorier och jag tänker avstå från att ge mig in i en sådan diskussion då den 

endast kommer resultera i spekulationer. Jag nöjer mig med att konstatera att fakta är den 

kunskapsform som får mest genomslag i samband med denna fråga men också i intervjun som 

helhet är fakta den kunskapsform som förekommer flest gånger. Vidare vill jag lyfta några 

yttranden om kunskapsformernas beskaffenhet. Jerry förklarar som bekant att fakta är den 

kunskapsform som är lättast att lära sig dock gör han det med reservationen att detta gäller vissa 

individer. Oskar tycker att fakta är lättast att komma ihåg även om han i samma andetag påstår att 

fakta är lättast att glömma. Det beror enligt honom på omständigheter rörande denna fakta. 

Fokusgruppen bestående av sjätteklassare förklarar efter vissa påtryckningar att fakta är lättare att 

glömma än färdighet. Konklusionen av detta är långt ifrån klar men det vi kan konstatera är att det 

inte går att dra några enkla slutsatser kring kunskapsformernas beskaffenhet som säkerligen också 

kan variera i enlighet med de sociala praktiker de ingår i. 

 

Utifrån mitt teoriprövande syfte kan jag klart konstatera att Schommers kategorier för 

epistemologiska föreställningar inte överensstämmer med den empiri som föreligger i denna studie. 

Detta är inte heller särskilt anmärkningsvärt eftersom denna studie nyttjat en annan metod för 

empiriinsamling även om denna studies metod för empiriinsamling hade sitt ursprung i Schommers 

kategorier. Ytterligare en konklusion som kan göras är att det sociokulturella perspektivet erbjuder 

bättre förutsättningar för analys av min empiri och således stämmer bättre överens med den 

verklighet som denna studie försökt att fånga. Ska det kognitivistiska perspektivet på detta fenomen 

skrotas? Utifrån den forskningen som jag tagit del av och beaktat under detta arbetes gång och den 

undersökning som finns redogjort för i detta arbete tror jag verkligen inte det. Val av teoretiskt 

perspektiv är alltid beroende av studiens syfte. Det kognitivistiska perspektivet har tjänat 

forskningen väl genom att bidra till en kartläggning av epistemologiska föreställningar dock menar 

jag att fenomenet per se inte har kunnat skärskådas tillräckligt utifrån detta kognitivistiska 

perspektiv. Inte minst denna studie anser jag har lyckats visa på att teoretiska perspektiv kan 

förenas och användas till olika syften vilket jag tror vore en lämplig väg att gå för detta 

forskningsområde. Exempelvis skulle en kognitiv-lingvistisk teori som Lakoffs metaforteori
167

 med 

lätthet kunna anammas i ett sociokulturellt perspektiv och troligen ge upphov till en fin 

dekonstruktion av epistemologiska föreställningar vilket i sin tur skulle ge en fördjupad förståelse 

för detta fenomen. På detta och liknande sätt tror jag att det kognitivistiska och det sociokulturella 

perspektivet kan bidra med olika syften och funktioner och tillsammans genererar ökad kunskap om 

epistemologiska föreställningar även om det sociokulturella perspektivets höga frånvaro på 

forskningsområdet är direkt problematiskt och alarmerande. 
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Resultatdiskussion utifrån studiens bakgrund och tidigare forskning 

Nu går denna diskussion in i ett nytt skede. I följande delar av diskussionen kommer studiens 

bakgrund och tidigare forskning att diskuteras i relation till studiens resultat och analys av resultat. 

Det är långsökt att se likheter mellan mina respondenters epistemologiska föreställningar och de 

som rådde under skolastiken. Däremot skulle man kunna diskutera individers intrinsikala 

förutsättningar för lärande som vissa av respondenterna har givit uttryck för utifrån ett skolastiskt 

perspektiv. Visserligen ger ingen av respondenterna uttryck för att dessa förutsättningar skulle vara 

givna av någon gud som romarbrevet enligt Ziegler gör
168 

utan istället är det biologiska förklaringar 

som ges. Dock är ställningstagandet är detsamma; att individer har givna förutsättningar för lärande 

redan vid födseln. Men istället för en skolastiskt inspirerad förklaringsmodell för detta ger mina 

respondenter en förklaringsmodell som närmast kan beskrivas som biomedicinsk som är betydligt 

yngre än de skolastiska idéerna. Vidare ger cartesianismens idéer upphov till fler paralleller till mitt 

resultat. Det egna tänkandet har i min data lyfts som kunskapskälla. Från dessa yttranden är det inte 

särskilt långt till cartesianismens tilltro till människans förnuft som Strømnes menar var den 

huvudsakliga kunskapskällan enligt den epistemologin.
169 

Likaså har de dualistiska 

föreställningarna om kropp och kunskap som förekommer i min data sitt ursprung i denna 

epistemologi.
170 

Vidare syns också klart empiristiska drag i min data speciellt eftersom en individ 

värderar verklighetsobservation som den bästa kunskapskällan. Det kritiska tänkandet har dessutom 

nämnts som kunskapskälla i min data vilket är förenligt med pragmatismen.
171 

Dessutom anser jag 

att mina respondenters yttranden om hur kunskap ständigt förändras är en föreställning som kan 

härledas till pragmatismens idéer om att kunskap är resultat av sociala processer och alltid är den 

för stunden bästa förklaringsmodellen för ett empiriskt fenomen.
172

 Delar av min data ger via 

frågorna om inlärningsförmåga som medfödd kontra utvecklingsbar upphov till svar som rimmar 

väl med romantikens genihysteri som Ziegler menar innebar en föreställning om att dessa genier 

var av annan biologisk beskaffenhet än gemene man.
173 

Däremot tycker jag avsaknaden av mer 

kontemporära föreställningar om begåvning lyser med sin frånvaro. Det är som att mina 

respondenter antingen tror på historiska föreställningar om begåvning eller endast sociala 

förklaringar till begåvning som indirekt eliminerar intrinsikala faktorer som jag tycker kan kallas 

själva grunden för genibegreppet. Också de psykometriska och rasbiologiska förklaringsmodellerna 

till begåvning som florerar i Axelssons avhandling saknar grund i denna studies empiri. Däremot är 

det intressant att många respondenter via en flora av yttranden ger uttryck för en föreställning om 

kunskap som är klart förenliga med Carlgrens analys av Lpo 94. Denna innebär bland annat att 

kunskapen är konstruerad och kontextuell samt att den är befäst i människor och kulturella 
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redskap.
174 

Denna syn på kunskap återfinns i mina respondenters föreställningar vilket kan utläsas i 

ett stort antal yttranden och utdrag. Utifrån denna väldigt översiktliga kontrastering av denna 

studies resultat i relation till studiens bakgrund kan jag konstatera att äldre idéhistoriskt influerade 

epistemologiers syn på kunskap och lärande fortfarande är närvarande hos mitt urval. Likaså är den 

sociokulturella kunskapssyn som Lpo 94 företräder förankrad i respondenternas föreställningar. 

Däremot är den skolastiska epistemologins och den tidiga modernismens kunskapssyner inte 

representerade i någon nämnvärd utsträckning. Detta tror jag beror på det kulturella 

avståndstagande västerlandet gjort från de diskurser om kunskap, lärande och begåvning som rått 

under medeltiden och första halvan av 1900-talet.  

 

Övergripande vill jag påpeka att den data som föreligger i denna studie tillsammans med de 

teoretiska perspektiv som valts inte harmonierar med den metod som majoriteten av den forskning 

som gjorts på detta fenomen nyttjar. Den absolut största bristen i den kvantitativa modellen som det 

redogjorts för i detta arbete är den att de epistemologiska föreställningarna kvantifieras på en skala 

som sträcker sig mellan naiva föreställningar och sofistikerade sådana. Det finns alltså endast en 

axel för de olika kategorierna av epistemologiska föreställningar. Denna studie föreslår istället fler 

axlar för att mäta dessa och antalet varierar mellan Schommers olika kategorier då denna studie 

finner dessa olika innehållsrika och dessutom kan det tilläggas att hennes kategorier per se 

innehåller vissa sällningstaganden om detta fenomen som inte är förenligt med ett sociokulturellt 

perspektiv. Med detta i ryggen erbjuder den tidigare forskningen som tagits upp i denna studie en 

mängd insikter om dessa fenomen och erbjuder en flora av förklaringsmodeller och styrande 

faktorer för att förklara den interindividuella diskrepansen som föreligger med avseende på 

epistemologiska föreställningar. Således har det varit av stor vikt för denna studie att ha tagit del av 

den tidigare forskningen och genom den nått en förståelse för detta abstrakta föreställningsfenomen 

för att sedan med en alternativ metod försöka skärskåda de epistemologiska föreställningar per se 

och inte de faktorer som styr dessa. Detta trots att denna studies resultat visar på en större 

komplexitet av detta fenomen än vad tidigare forskning gjort. 

 

Schommers genreformande studie visar exempelvis att social bakgrund och utbildningsbakgrund 

styr individens epistemologiska föreställningar samtidigt som den fastslår att de olika 

epistemologiska föreställningarna är att betrakta som mer eller mindre oberoende föreställningar.
175

 

Bråten och Strømsø samt Buehl och Alexander genomför också var sin studie 15 år senare med 

samma metodik och fastslår i princip samtliga av Schommers resultat.
176177

 Mina respondenters 

föreställningar om kunskap och lärande konvergerar med dessa forskares resultat dock motsäger sig 

denna studie utifrån det sociokulturella perspektivet att dessa föreställningar skulle vara oberoende 

av varandra. Utifrån den reservation som Schommer gör som innebär att de är mer eller mindre 

obereonde av varandra vill jag utifrån denna studie konkludera att dessa föreställningar inte är helt 

oberoende av varandra utan snarare finns det gemensamma språngpunkter och dessa borde 
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betraktas som ett kluster av föreställningar som opererar i en dialektiskt samverkan istället för 

isolerade och slutna sådana som opererar på en endimensionell skala. Men givetvis är det så att 

epistemologiska föreställningar så som Schommer mätt dem är mer eller mindre oberoende av 

varandra men min data föreslår en annan slutsats. En studie som förhåller sig mer till ett 

sociokulturellt perspektiv är Hofers studie. Hon konkluderar att sofistikerade epistemologiska 

föreställningar korrelerar med hög grad av upplevd inre motivation och höga betyg.
178

 Detta är 

däremot förenligt med mina respondenters uppfattningar om epistemologiska föreställningars 

påverkan för skolprestationen och lärandestrategier. Ytterligare en av hennes konklusioner som 

konvergerar i denna studie är den att individer med sofistikerade epistemologiska föreställningar är 

mer benägna att betrakta sig själva som potentiella experter inom ett ämne.
179

 Detta menar jag är 

förenligt med Natalies och Elsas yttranden om att Sebastian skulle lyckas bättre akademiskt än 

Felix om eftersom han skulle inneha en sofistikerad epistemologisk föreställning medan Felix 

skulle hysa en naiv sådan. Visserligen är väl inte dessa resultat identiska men mitt skulle kunna 

förklara Hofers.  

 

Schommer och Dunnell når som bekant slutsatsen att kvalitetsskillnader mellan begåvade och icke-

begåvades epistemologiska föreställningar inte föreligger när de börjar high school men däremot 

föreligger denna disprepans efter high school.
180

 Denna studie kan inte direkt jämföra sina resultat 

med deras dock kan det konstateras att skillnader mellan individer föreligger i årskurs sex och i 

gymnasieskolan i likhet med studien av Cano och Cardelle-Elawar som fastslår att diskrepans i 

epistemologiska föreställningar faktiskt föreligger i samtliga åldrar hos deras urval som rör sig 

inom åldersintervallet 12 - 18.
181

 Men det studien har inte tagit hänsyn till är respondenternas 

begåvning vilket skulle kunna innebära att diskrepans föreligger i dessa åldrar men oberoende av 

individernas begåvning. Skulle detta vara fallet är denna studies resultat i detta avseende förenligt 

med både Schommer och Dunnells samt Cano och Cardelle-Elawars. Schommer ligger också 

bakom en annan studie som är väldigt intressant i relation till de fynden denna studie gjort. Jag har 

tidigare kallat mina respondenters föreställningar om att kunskap ständigt förändras för progressiv 

och sofistikerad vilket också Schommer gör i denna studie när hon studerar vuxna människors 

epistemologiska föreställningar. Hon förklarar att ju äldre individen är desto högre tendens har hen 

att betrakta kunskap som ständigt i rörelse
182

 vilket då ytterligare skulle validera min värdering av 

mina respondenters föreställning som progressiv och sofistikerad.  

 

Canos enskilt genomförda studie har ett gediget urval och fastslår först och främst att individers 

epistemologiska föreställningar utvecklas i riktning mot mer sofistikerade allt eftersom de 

avancerar i skolsystemet vilket också är fynd som gjorts i andra studier. Han fastslår också att hur 
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pass sofistikerade dessa föreställningar är avgör ens skolprestation.
183

 Dessa två fynd är klart 

förenliga med mina respondenters föreställningar om vad deras föreställningar får för 

konsekvenser. Samtliga respondenter godkänner premissen att dessa föresällningar styr 

skolprestation vilket Cano här bevisar men enligt min egen tolkning av de olika fokusgrupperna vill 

jag påstå att gymnasiegrupperna hyser mer sofistikerade epistemologiska föreställningar än 

fokusgruppen bestående av sjätteklassare. Av gymnasiegruppernas epistemologiska föreställningar 

värderar jag de epistemologiska föreställningarna som kommer till uttryck i gymnasiegrupp 1 som 

mest sofistikerade. Visserligen kan man utifrån den till omfånget blygsamma datan inte avgöra om 

det är åldern som styr att fokusgrupperna bestående av äldre individer ger uttryck för mer 

sofistikerade epistemologiska föreställningar eller om det är slumpen. Dessutom slår Cano, 

Schommer & Dunnell, Trautwein & Lütdke och Choi & Park fast att deras informanter av kvinnligt 

kön i genomsnitt har mer sofistikerade epistemologiska föreställningar än deras informanter av 

manligt kön.
184185186187

 Jag ser inga mönster av detta slag i studiens data utan den enda tendens till 

skillnad mellan könen som jag uppmärksammat i datan är den som äger rum i gymnasiegrupp 2. 

Denna består i att männen snabbt ansluter sig till en föreställning om kunskap som hierarkiskt 

strukturerad efter kunskapens förutspådda värde för överlevnad. Något som en av de två kvinnorna 

i gruppen tydligt opponerar sig mot. Men också detta fynd kan lika gärna förklaras av slumpen som 

av genus. 

 

Jag har genom min analys av studiens resultat visat att mina respondenter sammantaget inte 

godkänner den statiska positionering som är premissen för en kvantitativ värdering av 

epistemologiska föreställningar. Istället blir slutsatsen utifrån deras yttranden att individens position 

på dessa skalor skulle vara dynamisk inom ett givet intervall. Denna rörlighet skulle då styras av 

sociala faktorer vilket blir än mer intressant i relation till Kienhues, Bommers och Stahls slutsatser 

om att individers epistemologiska föreställningar är omkullkastbara genom den interventionsstudie 

som de genomförde.
188

 Detta fynd är väldigt relevant i det demokratiska resonemang som det 

sociokulturella perspektivet ger upphov till. Jag menar att en av utbildningsväsendets viktigare 

uppgifter utifrån teorin om lärande i sociala praktiker blir att tillhanda hålla likvärdiga sådana men 

också tillhandahålla eleverna likvärdiga lärandestrategier för att orientera sig inom och kunna 

bemästra dessa. Just det senare påståendet blir praktiskt möjligt i och med det resultat som dessa 

forskare redovisar i denna artikel. Vilket enligt deras resultat exempelvis skulle kunna stimuleras av 

en icke-monologisk didaktisk utformning som skulle påverka de epistemologiska föreställningar 

som i sin tur skulle påverka elevernas lärandestrategier. Denna kausalitetsrelation bevisar Phan i sin 

studie. Phan fastslår att denna relation inte är reciprok som tidigare påståtts på forskningsområdet 

istället visar han på att det är epistemologiska föreställningar som styr elevens lärandestrategier. 
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Däremot är det så att båda dessa fenomen styr skolprestationen direkt och indirekt.
189

 Mina 

respondenters föreställningar om huruvida lärandestrategier styr skolprestation är sådana att de 

godkänner denna kausalitetsrelation. Däremot framgick det av resultatet att de inte var lika 

övertygande om de epistemologiska föreställningarnas styrande funktion av skolprestationen. Detta 

fynd är värt att uppmärksamma eftersom ett annat svar troligen hade haft förödande konsekvenser 

för deras studiemoral. Hade respondenterna inte trott att elevens lärandestrategier styr 

skolprestationen hade de troligen dels presterat sämre vilket tidigare forskning tydligt visar men det 

hade troligen inneburit att de skulle ha hyst en uppgiven och nästan fatalistisk inställning och attityd 

till studier såväl som till skolan. 

 

Jag presenterar ett antal studier under rubriken Kulturella aspekter av epistemologiska 

föreställningar men eftersom denna studie inte tar hänsyn till kulturell tillhörighet i någon 

bemärkelse är det omöjligt att uttala sig om denna aspekt. Vidare är denna studie genomförd i en 

makrokulturell kontext som troligen påminner om mycket av de makrokulturella kontexterna som 

de västerländska studierna är genomförda i och eftersom dessa utgör en klar majoritet av 

forskningsområdet hade det ändå varit svårt att hitta skillnader om denna studie hade tagit hänsyn 

till kulturell tillhörighet. Men den forskning som tar hänsyn till just kulturbegreppet lämnar mycket 

att önska. Jag har redan visat på att Trautwein och Lütdke mäter kulturellt kapital i antal böcker 

som föräldrahemmet äger
190

 vilket får sägas vara ett väldigt trubbigt val av metod vars validitet är 

klart ifrågasättbar. Vidare gör Chan och Elliot en skarp distinktion mellan västerländska och 

konfucianska kulturer när de upprättar en egen modell för att mäta epistemologiska föreställningar i 

konfucianska kulturer.
191

 Denna är i min mening ett gott första steg för att utreda detta fenomens 

kulturella specificitet men fortfarande har jag genom mina litteratursökningar och 

forskningsgenomgångar inte hittat någon studie som undersöker detta fenomens kulturella 

specificitet närmre genom exempelvis klasstillhörighet, en ordentlig utredning av kulturellt kapital 

eller för den delen olika minoritetskulturers påverkan på detta fenomen. På detta område tror jag det 

finns många fynd att göra och vissa av dessa hypotetiska undersökningar hade inte varit nämnvärt 

svårare att genomföra än de som redan är publicerade på forskningsområdet. Exempelvis hade man 

kunnat definiera klasstillhörighet utifrån det socioekonomiska index som statiska centralbyrån 

använder sig av och utifrån detta index konstruera ett strategiskt urval. Eller om man är intresserad 

av en viss minoritetskulturs epistemologiska föreställningar skulle man kunna ta sig an en nästan 

antropologisk metod och besöka en miljö där den berörda minoriteten återfinns i någorlunda 

homogena konstellationer för att i den miljön bedriva sin undersökning.  

 

Metoddiskussion 

Inledningsvis vill jag återigen klargöra att ett forskningsmetodiskt ställningstagande är integrerat i 

mitt syfte. Detta ställningstagande innebär indirekt att studien måste använda sig av en kvalitativ 
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metod för att undersöka detta fenomen. Det betyder inte att ställningstagandet inte tåls att kritiseras. 

Dock anser jag att det var klokt att formulera detta ställningstagande eftersom jag uppskattar att en 

kvantitativ empiri och kanske framför allt bearbetningen av denna hade varit problematisk och 

eventuellt givit upphov till felkällor. Visserligen hade en sådan metod genererat resultat av en 

dignitet som hade varit eftersträvansvärd. Men med det i ryggen upplever jag ändå att denna studies 

metodlogiska val med avseende på kvalitativ metod var högst adekvat eftersom jag upplevt den 

kvantitativa metoden som dominerat forskningsområdet som bristande på vissa punkter. 

 

På förhand anser jag att valet av metod för empiriinsamling var adekvat i enlighet med de argument 

jag framfört i metodavsnittet. Fokusgruppsintervjun tjänade denna studie väl och de diskussioner 

och resonemang som uppstod i fokusgrupperna var utvecklade trots att intervjuguiden befann sig på 

en hög abstraktionsnivå. Men i efterhand funderar jag kring vad enskilda intervjuer hade inneburit 

för denna studie. Min hypotes är att det hade genererat ett annorlunda resultatavsnitt. Ett 

resultatavsnitt som skulle haft större individfokus och ett resultat som hade underlättat kontrastering 

mellan individer samt bidragit till bättre förutsättningar för kartläggning av epistemologiska 

föreställningar mellan individer. Ur denna synvinkel hade individuella intervjuer varit att föredra. 

Däremot uppskattar jag att svaren också hade varit av en annan karaktär. När jag har bearbetat min 

data har jag kunnat särskilja ett mönster som innebär ett förhandlande av fokusgruppsdeltagarnas 

verklighetsuppfattningar. Jag menar att det ofta uppkommit flertalet olika uppfattningar som under 

intervjun förhandlats från den egna uppfattningen om abstrakta ting till kollektiva uppfattningar 

kring dessa fenomen. Dessa kollektiva uppfattningar har förutom att ha inneburit konsensus också i 

min mening inneburit en högre validitet i intervjusvaren. I och med den dialog och förhandlande 

som denna intervjuform inneburit menar jag att spontana uppfattningar med brister eliminerats och 

ersatts av mer genomtänkta uppfattningar och ställningstaganden. Sådan intervjudata hade varit 

svår att åstadkomma med individuella intervjuer. För att åstadkomma sådan intervjudata hade det 

inneburit att jag som intervjuare hade behövt ifrågasatt mina respondenters svar och uppfattningar i 

syfte att utveckla och förfina dem. Det hade inte varit varken ett sympatiskt drag eller 

forskningsetiskt godtagbart speciellt då intervjun förhör sig om respondenternas uppfattningar och 

föreställningar om något så personligt som den egna kunskapen och lärandet. Ur detta perspektiv 

har valet av fokusgruppsintervjuer varit adekvat. 

 

I och med att jag utformade denna studies intervjuguide utifrån Schommers fem kategorier för 

epistemologiska föreställningar har jag åstadkommit en högre validitet och således anser jag att jag 

har inbegripit samtliga innehållsområden av epistemologiska föreställningar. Men man kan alltid 

kritiskt granska hur intervjuguiden är formulerad och disponerad. Angående dispositionen valde jag 

att använde en ordning som jag fann adekvat istället för att nyttja den ordning som Schommers 

kategorier för epistemologiska föreställning erbjuder. Den förändring av disposition i kontrast till 

Schommers kategorier innebar att jag inledde intervjuguiden med frågor om lärande istället för 

kunskap vilket syftade till att inleda med en lägre abstraktionsnivå för att sedan stegra denna. Detta 

gjordes för att en omvänd ordning förutspåddes ha en negativ effekt. Vidare tror jag att 

intervjuguiden speciellt på vissa områden var svårbegriplig med avseende på såväl språklig 

utformning som ideationell abstraktionsnivå. Detta var en felkälla jag på förhand förutspådde och 

försökte eliminera genom att formulera intervjuguiden på ett språk som skulle vara så lättillgängligt 

som möjligt utan att för den delen gå miste om semantiskt innehåll. Vidare skulle jag vilja lyfta ett 
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specifikt exempel där jag uppskattat att min intervjuguide har varit som mest problematisk. Det 

gäller de frågor som berör stabil kunskap. Båda gymnasiegrupper uppfattar studiens frågor om 

stabil kunskap som den egna kunskapen inte den vi delar tillsammans. Jag var således tvungen att 

explicit förklara att kunskap också kan ägas av flera. Det var först då som de uppfattade min fråga 

som jag avsåg den. Visserligen kan det påpekas att denna fråga borde ha specificerat att den avsåg 

just kollektivt ägd kunskap även om jag anser att språkbruket som den är formulerad med är sådant 

att detta borde vara underförstått. Men samtidigt behöver respondenternas associering av stabil 

kunskap till individuell kunskap inte innebära att de missförstod frågan eller att denna association 

var den enda eller den första som de gjorde. Detta kan lika gärna betraktas som att deras svar är 

resultat av en strategi som innebär att de istället för att diskutera jag avsåg valde att avvika något 

från ämnet. Det kan finnas en uppsjö av anledningar till detta och det är ovidkommande om de 

eventuellt har gjort detta för att inte tappa ansiktet eller för att de fann den individuella kunskapen 

mer intressant att tala om. Om det nu är tal om en avvikandestrategi det vill säga. Men lyckligtvis 

innebar fokusgruppsintervjun stora möjligheter för mig att moderera diskussionerna och styra 

frågan till det jag faktiskt avsåg att undersöka och eftersom jag gjorde detta i intervjusituationerna 

åstadkom jag dels den data som visar på att de missuppfattar eller avviker från frågan och data från 

de diskussioner som uppstod efter att jag förtydligat frågan i enlighet med det jag avsett. 

 

Sammantaget har fokusgruppsintervjun fungerat väl utifrån de överväganden jag gjorde i 

metodavsnittet. Under detta avsnitt förklarade jag också att en av fokusgrupperna kommer bestå av 

elever som jag själv undervisar vilket kan förutspås generera en större intervjuareffekt. Efter att ha 

bearbetat den intervjun anser jag att den blev bra och jag såg inga tecken på intervjuareffekt av det 

slag att jag skulle tillskriva den intervjun mindre värde än de andra. Däremot är det intressant att 

uppmärksamma att denna intervju i mycket högre utsträckning än de andra begagnar sig av 

exempel som är tagna från idrottsundervisning och professionell idrott. Deras användande av 

sådana exempel går så långt att de lämnar de ämnesgenerella diskussioner som jag sökte och 

således var jag till och med tvungen att explicit be dem avstå från den typen av exempel. Detta var 

något som jag bara var tvungen att göra i denna fokusgrupp. Den anmärkningsvärda förekomsten av 

denna typ av exempel var högst troligen en konsekvens av att jag är deras idrottslärare och att 

intervjun genomfördes efter en avslutad skoldag med idrott och hälsa som sista lektion. Denna typ 

av exempel förekom inte i någon större utsträckning i de andra fokusgrupperna som inte var 

medvetna om vilka skolämnen jag undervisar i.  

 

De intervjufrågor som kan kopplas ihop med studiens andra frågeställning behandlar 

lärandestrategier vilket jag valt att inte definiera i denna studie. Istället fick studiens respondenter 

läsa in sin egna förförståelse för detta begrepp vilket jag trodde och fortfarande tror resulterar i en 

bredare definition än den akademiska tolkningen av begreppet hade inneburit. Jag menar att 

lärandestrategier och strategier för lärande hos mina respondenter visserligen är ett abstrakt begrepp 

men troligen är de mer inkluderande i semantisk mening när de ska förstå detta begrepp gentemot 

om jag hade definierat detta begrepp ur en akademisk synvinkel. Denna avgränsning kändes 

naturlig på förhand men frågan som slår mig är vad det hade kunnat innebära om jag definierat 

lärandestrategier och exemplifierat detta i fokusgruppsintervjuerna. Hade intervjun genererat andra 

resultat? Det är svårt att sia om men en fråga värd att ställa. 
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Avslutande reflektioner 

Inledningsvis skulle jag vilja göra en metodologisk konklusion. Den kritik som Clarebout, Elen, 

Luyten och Bamps riktar mot Schommers modell innehåller en punkt som kritiserar den 

kvantitativa metoden
192

 vilket denna studie också gjort. Jag menar och har visat på att 

forskningsområdet genom denna modell och modifikationer av denna har åstadkommit en djupare 

insikt i individers epistemologiska föreställningar. Speciellt intressant är vad forskningen har visat 

om de faktorer som styr epistemologiska föreställningar och vad epistemologiska föreställningar i 

sin tur styr. Detta har åstadkommits genom stora urval men detta stora urval bidrar också till att 

forskningen inte haft möjlighet att skärskåda fenomenet epistemologiska föreställningar tillräckligt 

noga vilket jag tycker denna studie visar på. Mitt syfte med denna studie var just att åstadkomma en 

fördjupad kunskap om dessa fenomen vilket jag anser att studien har lyckats med. Visserligen har 

nya frågor väckts och ur den synvinkeln är syftet inte uppfyllt eftersom samma syfte nu fått ny 

innebörd. Således önskar jag fortfarande en fördjupad kunskap om detta fenomen men denna 

önskan får vidare forskning infria. 

 

Utifrån denna skärskådning av några elevers epistemologiska föreställningar finner jag det 

anmärkningsvärt att respondenterna i fokusgruppsintervjuerna inte differentierar kunskapsbegreppet 

i högre utsträckning speciellt efter det att jag hade introducerat dessa fyra kunskapsformer för dem. 

Det anser jag vara en av studiens största fynd då konsekvenserna av att tala om dessa fyra utifrån ett 

och samma begrepp blir väldigt missvisande och problematiskt eftersom de är så olika till sin 

karaktär. På en allmän nivå skulle jag vilja lägga emfas på den utbredda förekomsten av vad Säljö 

menar är dualistisk metaforik som styr vårt sett att betrakta kunskap och lärande
193

 Jag vill också 

påpeka att jag själv använt mig av denna metaforik genomgående i denna studie vilket kan verka 

barockt. Men min tes och övertygelse är att denna metaforik är cementerad i det språk vi använder 

när vi talar om dessa fenomen och således något som vi inte kan undgå. Detta har varit väldigt 

frustrerande speciellt när jag skulle designa intervjuguiden och exempelvis var tvungen att använda 

mig av ett ord som inlärning som semantiskt bygger på vissa premisser om vad kunskap och 

lärande är. Denna språkförbistring genererade ömsom en uppgivenhet och bristen på ett 

professionellt och inte minst aktuellt professionsförankrat språk blev väldigt tydlig. Men detta 

problemområde ligger inte utanför varken akademins, praktikernas eller skolverkets räckvidd. Ett 

tydligare ansvarstagande gällande ett professionellt språk från någon eller från alla dessa aktörer 

vore att önska och det är något åtminstone jag kommer ägna mig åt efter förmåga.  

 

Slutligen vill jag också lyfta att jag efter mina intervjuer uppskattar att respondenterna inte till 

vardags talar och tänker om dessa fenomen vilket i sig inte är särskilt märkligt. Men jag menar att 

om de hade fått möjligheterna att göra detta vore det av godo eftersom metakognitiv och 

metaepistemologisk kunskap enligt tidigare forskning och enligt mina respondenter styr 

skoprestation och lärandestrategier.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide & 

stimulusmaterial 

Denna bilaga består av intervjuguide och stimulusmaterial. Intervjufrågorna är skrivna i fet stil 

medan stimulusmaterialet är kursiverat. 

Del 1 

Finns det olika hastigheter för lärande? 

Hur snabbt lär man sig saker? 

Finns det kunskaper som tar längre tid än andra att lära sig? (Fyra F’n) 

Kan man glömma kunskaper? 

Kan man glömma alla olika typer kunskaper? (fyra F’n) 

Finns det saker man aldrig kan lära sig? 

Varför? 

Kan man lära sig allt? 

Varför? 

 

Finns det olika inlärningsförmågor? 

Är förmågan till inlärning något man föds med eller något man kan utveckla? 

Kan man bli bättre på att lära sig saker? 

Vad är det som gör att man kan bli bättre på att lära sig saker? 

Vad är inlärningsförmåga? 

Det är inte något påhittat då? (Motivation/intresse etc.) 

 

Vad skulle stabil kunskap innebära? 

Förändras kunskap eller är den alltid densamma? 

”Men förr visste man ju inte att jorden var rund” 

Hur ofta förändras den? 

När förändras den? 

Finns det kunskaper som är mer stabila än andra? 

Finns det olika typer av kunskaper? (Fyra F’n) 
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Kan kunskaper skilja sig beroende på var i världen man bor eller varifrån man tittar? 

Är skog/kärlek/vinter/lycka samma sak för alla? (prototypteori) 

Är att kunskap samma sak för alla överallt? 

 

Vad innebär det att kunskap kan vara strukturerad på olika sätt? 

Är kunskapen i de olika skolämnena skiljda från varandra eller överlappar de varandra? 

Finns det inte likheter mellan ämnena? T.ex. idrott och biologi eller fysik och mekanik 

Finns det kunskaper som kan hjälpa/underlätta lärandet av en annan kunskap? 

(transferability) 

- Varför? 

 

Varifrån får man tag i kunskap? 

Hur går lärande till? 

Kan inte läraren/boken/gud ge er kunskap? 

Kan ni inte tänka er fram till kunskap? 

Kan inte ni lära er av att observera verkligheten? 

Varifrån kommer den bästa kunskapen? 

Varför? 

Kommer all kunskap från samma källa? 

Fyra F’n 

Del 2 

Tror ni att folks uppfattningar i dessa frågor kan påverka deras strategier för lärande? 

- Hur då? 

- Men om man tror att lärande går snabbt eller stegvis måste det väl få konsekvenser 

eller? 

- Om man tror att man kan lära sig allt bara man övar tillräckligt borde väl det leda till 

att man försöker mer och på det sättet faktiskt lär sig mer kontra motsatsen? 

Tror ni att folk lyckas olika bra i skolan beroende vad man tror om dessa frågor? 
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Bilaga 2 – brev till respondenter 

Hej! 

Jag heter Yonas Mezughi och skriver mitt examensarbete på lärarutbildningen. I detta arbete 

undersöker jag elevers föreställningar om kunskap och lärande. För att undersöka detta område 

använder jag mig av något som kallas fokusgruppsintervjuer. Det innebär en slags gruppintervju där 

jag som moderator introducerar ämnen och frågor inför en grupp bestående av fyra elever. Denna 

grupp ska sedan diskutera och argumentera kring dessa ämnen och frågor med varandra. Det 

innebär egentligen ett diskuterande samtal mellan er elever och min egen roll är främst att lyssna 

och introducera nya ämnen. Deltagandet är självklart helt frivilligt och du har alltid rätten att 

avsluta din medverkan också efter att intervjun genomförts. Ljudupptagningarna och information 

som kommer därifrån kommer hanteras med yttersta försiktighet. Materialet kommer fortast möjligt 

att anonymiseras så att varken du eller din skola namnges och när jag transkriberat intervjuerna 

kommer ljudupptagningarna raderas. Vidare kommer informationen från ljudupptagningarna endast 

att användas till denna studie som du för övrigt gärna får ett exemplar av när den är färdig. Studien 

kan också komma att publiceras på internet och skulle detta göras får du också veta var detta sker. 

Jag vill återigen trycka på att jag kommer anonymisera ditt deltagande i samband med 

transkriptionen men en risk med fokusgruppsintervjuer är att de andra deltagarna i fokusgruppen 

inte behandlar ditt deltagande anonymt. Men min förhoppning är att ni i egenskap av klasskamrater 

ska kunna göra detta ändå men detta kan jag inte ta ansvar för. Själva intervjutillfället kan ta olika 

lång tid beroende på hur långa diskussionerna blir men de ska inte ta längre än 60 min. Intervjun 

kommer att äga rum i din skola efter skoltid. Jag ser verkligen fram emot intervjutillfället och jag 

hoppas att du väljer att delta. 

 

Vänliga hälsningar 

Yonas Mezughi 


