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ABSTRAKT  

Syftet med studien var att studera elevernas tankar och funderingar kring begreppet 

kunskap. I min studie valde jag att utgå ifrån årskurs två och årskurs sex, detta för att 

kunna se likheter och skillnader i deras tankar och funderingar kring begreppet kunskap. 

Detta ledde mig till frågeställningarna: Hur ser barn på kunskap, Vad menar barn att 

man ska ha kunskap till och Anser barn att det finns viss kunskap som är viktigare än 

annan kunskap? Genom kvalitativa intervjuer som har genomförts i två olika klasser 

med sammanlagt 27 elever på en och samma skola. Har jag försökt komma djupare in i 

dessa elevernas tankar och funderingar kring begreppet kunskap. I dessa intervjuer 

framkom det tydligt att eleverna kopplar begreppet kunskap till skolans värld då bara få 

elever kunde koppla detta till de vardagliga kunskaperna som vi alla har och utför varje 

dag genom automatik. Tvåorna kunde koppla detta begrepp mer till att kunna lära vidare 

sina kunskaper än vad sexorna gjorde, dock så kopplade sexorna detta begrepp mer till 

att prestera bra i skolan och få många bra betyg. Dessa kopplingar kan förklaras med att 

sexorna utför mer prov i skolan än vad tvåorna gör och att tvåorna var mer vana att 

kunna samarbeta och hjälpa varandra när de stöter på problem. Sexorna hade mer 

kopplingar till framtiden och jobbsökande än vad tvåorna hade vilket kan förklaras 

möjligen med att sexorna är närmare vuxenlivet och genomgår förberedelser för att 

kunna ta större ansvar och får mer tro till framtiden och får mer kunskaper i vad det 

innebär att vara vuxen och vilka krav som ställs då. Sexorna var alla eniga om att alla 

levande människor har någon form av kunskap medan tvåorna hade delade meningar i 

denna fråga. 

 

Keywords: Kunskap, Kunskap i skolan, Vad är kunskap, Varför kunskap, Lärande, 

Visdom, Kunskapens betydelse och Bildning.  
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1 INTRODUKTION 

 

Förståelse är när man inte  

behöver komma ihåg  

vad man måste minnas  

för att kunna  

                                                         (Bratt, 1985 s.20)  

När jag satt och funderade på vad jag ville skriva om kom det naturligt för mig att 

jag ville ta reda på mer om vad eleverna anser är kunskap, och vad det innebär att 

kunna något.  Jag vill mäta detta mot de teorier som finns idag. Jag anser själv att det 

är ett svårt begrepp att sätta ord på, men anser också att det är viktigt att ha med mig 

i mitt kommande yrke som lärare. Jag vill se om det finns likheter och skillnader 

mellan de olika åldrarna i skolan. Då jag tror att det skulle kunna skilja sig åt i 

tankarna och funderingarna hos eleverna.  

I skolan skapar man kunskaper mellan läraren och eleven eller eleverna emellan.  

Dock kan man ställa sig frågan vad är egentligen kunskap? Finns det olika sorters 

kunskap och använder man de till olika saker? Hur ser barn på begreppet kunskap? 

Vad tycker de att det är för något? Skiljer sig detta mellan åldrar? 

Utbildningsdepartementet (1998) skriver i Lpo 94 att det är skolans uppgift är att 

främja elevernas lärande och stimulera dem att etablera kunskaper. Lpo94 

(Utbildningsdepartementet 1998) poängterar att det är skolans uppgift är att se till att 

eleverna etablerar sådana kunskaper som är nödvändiga för deras fortsatta framtid. 

Lpo94 (Utbildningsdepartementet 1998) uttrycker vidare att skolan ska bidra till 

elevens harmoniska utveckling, deras nyfikenhet och deras lust att lära. Det skriver 

vidare att lärarna ska balansera och integrera olika kunskaper i olika former så att 

eleverna kan arbeta med alla olika sinnen.  

Lpo94 (Utbildningsdepartementet 1998) i likhet med Strandberg (2009) & 

Gustavsson (2004) lyfter fram begreppet kunskap som ett begrepp med många 

betydelser. Genom detta anser jag det som viktigt att ta reda på vad en del elever där 

ute i skolorna anser är kunskap.  Lpo 94, Strandberg och Gustavsson lyfter alla fram 

de fyra olika f:n som är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. De uttrycker att 

dessa fyra olika f:n har stöd i varandra och att det inte går att skilja dem åt i elevernas 

utveckling. Dessa fyra förutsätter att de samspelar med varandra, med andra ord så 

kan man tolka det som att kunskap kräver samarbete. 
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2 BAKGRUND 

I denna undersökning kommer jag först att redogöra för olika sätt att se på kunskap. 

Jag kommer att redogöra för begreppen kunskap på burk och teknisk kunskap, nyttan 

med kunskap, teorier om begreppet kunskap, IUP och de fyra f:n, kunskaper av 

vardaglig karaktär, teorier om kunskap, och datorer och kunskapsutvecklingen.  

2.1 Olika sätt att se på kunskap 

Skolverket (2004) hävdar att kunskapen fyller en funktion. Kunskapen kan lösa 

problem eller kan underlätta en verksamhet. Genom våra kunskaper vidgar vi våra 

kontakter med yttre världen och vår förståelse för andra växer och utvecklas.  

Hartman (2004) beskriver kunskapens natur. Han lyfter fram att vi har naturliga 

kunskaper som ofta berör den personliga karaktären, vilket kan vara vad vi heter, när 

vi är födda och/eller var vi bor. Hartman tar också upp Protagoras som hävdar att all 

kunskap är samma sak och med detta menas att all kunskap är relativ till varje 

enskild människa. Detta genom att varje enskild människa ser värden ur sina egna 

”glasögon”. Hartman belyser vidare begreppen kunskap och sanning tillsammans. 

Han beskriver skillnaderna mellan människans individuella tro och det individuella 

vetandet, men frågan han ställer sig är vad vi egentligen kan tro och vad vi verkligen 

kan veta? Hartman uttrycker vidare att vi ofta har uttryck som ”jag vet att det är på 

det sättet.” och då ofta med en kraftig betoning på ordet vet. Detta för att ge det extra 

tryck i det ordet. Det kan givetvis vara så trots en stark övertygelse att vi inte innehar 

kunskaper i just detta område.  

Ohrlander (1981) hävdar att inom idealismen antar man att all kunskap finns i 

människan redan från födseln och att det blir lärarens uppgift att locka fram den 

kunskapen. Detta medan han hävdar att inom pragmatismen antar man endast att 

man kan vara säker på den kunskapen som man kan kontrollera. I dessa fall blir det 

endast den nyttiga kunskapen och att den ska leda eleven till framgång. Han skriver 

vidare om materialismen som påstår att verkligheten är beroende av människorna 

och genom detta är det människornas upplevelser och tankar livet handlar om.  

Szczepanski (2009) lyfter fram Gustavsson (2000) som har redogjort för en 

tredelning av begreppet kunskap. dessa tre delar består av vetandet, praktiskt 

kunnande och etisk/moralisk klokhet. Dessa tre ligger till grund och som en 

utmaning till elevens lärande.  

2.1.1 Kunskap på burk och tekniska kunskap  

Lindholm (1985) uttrycker i likhet med Persson (2003) och Ohrlander (1981) att 

kunskap kan klassificeras på många olika sätt. Han betonar vidare att det finns 

många olika sanningar kring begreppet. Han förklarar olika sorters kunskap som t.ex. 

kunskap på burk och teknisk kunskap. I begreppet kunskap på burk hävdar Lindholm 

att man kan dela av begreppet kunskap men de vävs ofta samman och isoleras inne i 

hjärnan. Lindholm uttrycker att detta medför att personen använder sina kunskaper 

som en egen verktygslåda. Här har alla olika kunskaper i och man kan använda dem 

på olika sätt.  Det viktiga och det specifika med just denna kunskap är att människan 

kan förflytta sin kunskap mellan de olika burkarna då man tar med sig en kunskap till 

den andra burken osv. Lindholm lyfter fram att det finns många olika burkar i en 

människas liv. Dessa kan vara t.ex. hjärnan som en burk, böcker är en annan och 

bilder kan vara en tredje. I burkarna kan människan hitta sin kunskap eller minnas 
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den.  Dessa kan tillsammans utgöra en helhet av elevernas kunskaper. Den tekniska 

kunskapen är enligt Lindholm ett större och vidare begrepp än kunskap på burk. Han 

skriver att överförbarheten är ett viktigt steg i den tekniska kunskapen men han 

hävdar också att det bara är ett grunddrag hos den tekniska kunskapen. Kunskap på 

burk förklarar författaren är just genom att de ligger i olika burkar starkt splittrade, 

samtidigt skriver han att det är en kunskapstyp som har en mycket stor roll i vanliga 

människors liv. Lindholm ger vidare uttryck för att begreppet kunskap på burk har en 

stor och framträdande roll i all undervisning på alla olika nivåer.  

Maltén (1981) ger också uttryck för olika sorters kunskap, han har gett dem namnen 

baskunskap, fördjupad kunskap och processkunskap. Författaren belyser vidare om 

att personens eget agerande speglas i de andra personernas reaktioner. Maltén hävdar 

vidare att människokunskapen kan användas som ett samlingsbegrepp för vad han 

kallar ”affektiv kunskap” och blir genom detta ett tillägg till elevens kognitiva 

kunskap.  Maltén har vidare kommit fram till vad som ingår i de olika sorterna av 

kunskap och inom baskunskaperna ryms det basfärdigheter och baskompetens. I den 

fördjupade kunskapen ryms den obligatoriska kunskapen och den fria valda 

kunskapen som kan komma ifrån teman eller olika projekt i skolan. I 

processkunskaperna ryms förmågan att kunna skapa kunskaper och förmågan att lösa 

problem som man kan stöta på under arbetets gång. Sist förklarar Maltén 

människokunskaperna som innehåller elevens självkännedom, gruppens 

gruppkännedom och samhällets samhällskännedom. 

 

2.1.2 Nyttan med kunskap 

Bratt (1985) hävdar att begreppet kunskap är svårt att diskutera om man inte vet vad 

den ska användas till eller syftar på. Han poängterar att det är viktigt att ställa sig 

frågan vad ska kunskapen användas till. Han beskriver vidare att nyttoaspekten ofta 

kommer till tal och används som utgångspunkt för att förklara kunskap. Detta 

förklarar han med att kunskap ofta skapar möten som väcker en nyfikenhet och ett 

behov av att kunna mera och få ännu mera ny kunskap. Vidare förklarar Bratt 

begreppet basfärdigheter och lyfter fram att det är de som vi behöver för att vilja gå 

vidare i sin kunskapsutveckling. Basfärdigheterna är sådana som man kan lära sig i 

form av olika ramsor eller som man bara lär sig och som sitter för livet. Ohrlander 

(1981) uttrycker att det är viktigt att eleverna får lära sig kunskaper som de kan och 

har användning för i sitt liv och i sin vardag. Något som man kan ha med sig resten 

av livet. Författaren hävdar att man ska lära sig handlingsberedskap vilket innebär att 

man lär sig ett sätt att inta kunskaper om det som man kan och som man kan ta med 

sig ut i livet efter skolan. Bratt (1985) visar vidare att vi behöver alla kunskaper vi 

kan få för att bygga upp vår identitet och sitt eget språk. Det kan handla om 

yrkeskunskaperna, vardagspraktiska kunskaper, och överlevnadskunskaper   

Imsen (2010) lyfter fram att lärande är en aktivitet för att fylla på med nya 

kunskaper. Hon skriver vidare att kunskap är något som kan användas och genom 

detta förs den in i nyttoaspekten genom detta för man in värdeaspekten i 

lärprocessen. Till detta hör sådant som är värt att veta. Imsen poängterar även att det 

är av mycket stor betydelse att kunskapen ska kunna användas utanför klassrummet 

och hon använder sig av begrepp som att ”lära för livet” och inte endast inför proven. 

Imsen betonar vidare att lärande inte sker i enrum utan att eleverna behöver 

samverka med varandra för att lära sig något. Hon belyser vidare att eleverna kan 
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lära sig utan en annan fysisk person men det finns alltid ett sorts samspel mellan 

eleven och yttervärlden t.ex. med hjälp av tv:n, rörliga bilder, böcker eller intryck 

från något som inspirerar eleven till vidare inlärning.   

Berg (1980) betonar att kunskapen måste vara laborativ. Han lyfter fram tre olika 

laborativa sätt att kunna inta kunskaper som består av, lära sig genom handling, att 

uppfatta genom illustration och kunskap genom symboler. Att lära sig genom 

handling handlar om att stegvis inse att man behärskar sin omvärld. Genom att man 

ser att man klarar olika saker, t.ex. dans, simning mm. Att uppfatta genom 

illustration innebär att man tar in kunskap genom att se bilder och modeller 

information som man kan läsa sig till genom text och bilder, faktakunskaper. Att lära 

sig kunskap genom symboler innebär allt som förmedlas med språkets hjälp, hit hör 

matematiken och naturkunskapen.   

Szczepanski (2009) lyfter fram Ellen Keys och John Deweys teorier om barns 

lärande och kunskapsbildning. Han poängterar att de hävdar att elever inte enbart 

skall söka kunskapen via olika bibliotek utan även i verkligheten som de lever i och i 

deras vardag. Han uttrycker att det är viktigt att eleverna får komma utanför 

klassrummet och utforska det som finna utanför skolans ramar.  

 

2.2 Teorier om begreppet kunskap.  

Berg (1980) lyfter fram Piagets begrepp assimilation och ackommodation. Här 

beskriver Berg och Piaget assimilation av kunskap som något som medför att man 

bygger vidare på den redan befintliga kunskapen. Man tar in nya frågeställningar och 

nytt tänkande läggs till i kunskapsinhämtandet. Detta medför att kunskapen 

fördjupas, vidgas och nyanseras men den förnyas inte eftersom man bygger på det 

som eleven redan kunde innan. Detta ställer författaren i motsats till ackommodation 

som innebär att man plötsligt ställs inför nya erfarenheter och att man försöker se de 

gamla kunskaperna i nya banor för att kunna förändra kunskapen. Berg hävdar vidare 

att det handlar om att byta ståndpunkter i olika kunskaper och se nya vägar. Berg 

belyser vidare fram att all ackommodation bygger på tidigare assimilation.  

Jerlang, Egenberg, Halse, Jonassen, Ringsted & Wendel-Brandt (2007) lyfter även de 

upp Piagets begrepp assimilation och ackommodation de beskriver assimilation med 

att det är en aktiv anpassningsprocess för den enskilda individen. Detta är en livslång 

process som aldrig ska ta slut. I begreppet ackommodation beskriver Jerlang mfl med 

att det är en anpassning där människan ändrar sina invanda erfarenheter och 

tankesätt. Jerlang mfl hävdar att Piaget anser att människan föds social och med en 

medfödd förmåga och nyfikenhet att imitera eller efterlikna andra människor. 

Havnesköld & Mothander (2006) tar även de upp Piagets syn på assimilation och 

ackommodation där de hävdar att assimilationen är grunden för inlärningen och 

innebär att den inkommande kunskapen förvandlas så att den passar ihop med den 

redan befintliga kunskapen. Ackommodationen liknas vid den kunskapen som 

innebär att den tidigare kunskapen anpassas för att passa ihop med den nya 

kunskapen.  

Maltén (1981) lyfter fram skolkunskap och kunskap. Han belyser att all kunskap till 

en början kan liknas med skolkunskap dvs. att man lär sig det som kursplanerna 

säger att man ska lära sig. Han uttrycker vidare att kunskaper som inte hjälper 

individen framåt i livet är meningslösa för den enskilda individen. De ger inte 
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individen näring till vidare utveckling. Maltén hävdar vidare att det är viktigt att den 

enskilda eleven känner meningsfullhet och att man har användning för kunskapen. 

Szczepanski (2009) uttrycker i sin avhandling kunskap i form av tre olika 

kunskapsformer. Dessa tre benämner han med den kataloga, analoga och dialoga 

kunskapsformen. I den kataloga kunskapsformen innebär att eleven kan memorera 

och lära sig olika kunskaper utantill. Författaren ger kopplingar av denna form till 

språkinlärningens tragglande eller till uppräknandet av olika glosor. I den analoga 

kunskapsformen uttrycker Szczepanski att man upprättar olika jämförelser mellan 

det man redan vet och har kunskap om och olika företeelser. I dessa vävs de samman 

till olika strukturella likheter. Om ett lärande genom olika analogier handlar om att 

man måste ha kunskap kring texten men även kunskap kring textens ytstruktur, samt 

dess inre innebörd och betydelse. Szczepanski hävdar att den dialoga 

kunskapsformen innebär att den inte enbart måste grunda sig i den egentliga 

dialogen, samspråk eller samtal med omgivningen. Den dialoga kunskapsformen 

kännetecknas av den direkta kontakten med omgivningen som författaren uttrycker 

handlar om skolans traditionella sekvensering av undervisningen från den kataloga 

eller analoga till den dialoga kunskapsformen. Författaren lyfter fram att den dialoga 

kunskapsformen ofta har spelat en underordnad roll. I den dialoga kunskapsformen 

ingår, papper, penna, bruket av redskap och verktyg, hanteringen av karta, kompass 

och GPS.   

Imsen (2010) beskriver konstruktivismen som en teori om både vad kunskap är och 

en teori som visar på inlärning. Hon hävdar att teoretikerna har olika syn på 

konstruktivismen. Imsen belyser vidare att det konstruktivistiska perspektivet är 

anståndstagande från den positivistiska synen på vad kunskap är. Hon uttrycker att 

positivismen föreligger kunskapen som en objektiv sanning samt att det är möjligt att 

totalt synliggöra den genom olika sinnesdata och genom ständiga ändringar i vårt 

vetande med nya sinnesdata. Imsen ger vidare uttryck för att konstruktivismen menar 

att kunskap inte är något som finns inne i sig själv, utan det är vi människor som 

skapar den. Då vi människor strävar efter att förstå och kunna förklara världen 

runtomkring oss. Hon betonar att kunskap är människoskapande och förklarande i de 

förståelseformer som vi har i vårt medvetande.  

Persson (2003) beskriver begreppen kunskap och utbildning. Han uttrycker att det är 

skillnad om man separerar begreppen eller om de förs samman till en helhet för 

elevernas utveckling. Han förklarar vidare att för honom är begreppen två olika som 

separeras från varandra. Han lyfter fram att en person kan vara utbildad utan att ha 

kunskap och ha kunskaper utan att vara utbildad. Persson visar vidare på att kunskap 

kan delas mellan många människor.  

Imsen (2010) beskriver den kognitiva konstruktivismen som den som utmärks av att 

den ser elevernas lärande som en individuell angelägenhet som sker mellan den 

enskilda individen och den fysiska miljön. Då eleverna konstruerar sin egen kunskap 

utifrån olika stimulanser och de möjligheter till aktiv utforskning som miljön 

inbjuder till. Imsen ger uttryck för Piagets teori om intellektuell utveckling som att 

barns tankar ändrar karaktär från födsel till vuxen ålder. I den del av Piagets teori 

som blivit mest känd ingår de olika stadierna som beskriver barnets utveckling. 

Imsen hävdar att Piaget använder ordet inlärning i en snäv mening. Nämligen i 

lagringen av kunskap från den yttre påverkan från världen runtomkring. Imsen lyfter 

vidare upp Piagets syn på de olika intelligenserna som att de är ärftliga eller om de 

utformas av de olika förhållandena i miljön. Imsen betonar att Piagets biologiska 
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utgångspunkt inte skall uppfattas som om den endast benämns av arvets möjligheter. 

Hon visar vidare på att Piaget menar på att människan inte utvecklas enbart bara för 

att tiden går. Imsen liknar utvecklingen vid en växande planta som behöver lämplig 

jordmån och näring för att kunna växa sig stor. Imsen lyfter fram Piagets syn på 

figurativ och operativ kunskap. Då den figurativa bygger på den fysiska inlärningen, 

dvs inlärningen av fakta, detaljer och det som överlag lagrats i minnets system utan 

att ha relaterats till någon kognitiv struktur. Imsen uttrycker vidare att den operativa 

kunskapen är varaktig och barnets egna. Denna kunskap är knuten till barnets 

generella scheman som bygger på barnets handlanden.     

Szczepanski (2009) hävdar att man tidigare har sett lärande med en koppling till ett 

psykologiskt individuell process. Idag hävdar han att man ser den sociokulturella 

kontexten tydligare. Idag är ideologin att barn lär sig genom sociala samspel och i 

sociala sammanhang stor och utbredd. Författaren lyfter vidare fram att lärande inte 

endast förekommer i skolans verksamhet. Då Szczepanski hävdar att elevens 

hemmiljö där regler, socialt samspel och språkets betydelse tillägnas.  

Imsen (2010) beskriver den sociala konstruktivismen och hon hävdar att den sociala 

konstruktivismen menar att vi lär oss genom sociala produkter eller förståelsen som 

genom åren har uppstått genom socialt umgänge, debatt eller/och diskussion. 

Kunskap är något som man ska enas om enligt den sociala konstruktivismen och inte 

något som finns inne i sig själv. Den sociala konstruktivismen kopplar Imsen till 

språkets betydelse och till Vygotskijs teori.  

Imsen ger uttryck för att Vygotskij visade på att all intellektuell utveckling och att 

tänkandet har sin utgångspunkt i de sociala aktiviteterna. Det är dock inte så att den 

individuella utvecklingen leder till social aktivitet utan tvärtom att den sociala 

aktiviteten leder till den individuella utvecklingen. I Vygotskijs teori utgår man alltid 

ifrån att de sociala kommer i första hand och därigenom det individuella. Detta 

synsätt hävdar Imsen har mycket gemensamt med Meads teori. Vygotskij har även i 

likhet med Piaget en teori i form av stadier och kriser som är betydelsefulla i ett 

barns utveckling. Den har många likheter med Piaget, Freud och Erikssons teorier. 

Imsen uttrycker Vygotskijs syn på den proximala zonen. Här går utvecklingen ifrån 

det sociala till det individuella. Med detta menar Vygotskij att den handling som 

barnet kan utföra i samspel med andra kan de utföra på egen hand efter samspelet. 

Barnet utför först aktiviteten med hjälp av en vuxen eller en person som har mer 

kunskaper inom detta område. Efter detta kan barnet själv utföra aktiviteten. På detta 

sätt blir den vuxna en medierad hjälpare som visar eller förklarar för barnet hur de 

skall eller kan göras. Medieringen har genom detta en central roll i utvecklingen. När 

man diskuterar med eleverna måste man klargöra för eleven vad de klarar på egen 

hand och vad de klarar med viss hjälp av en annan med mer kunskaper. Skillnaderna 

här emellan kallas för den proximala utvecklingszonen.       

Jerlang mfl (2007) beskriver Vygotskijs syn på barns utvecklingszoner. Vygotskij 

hävdar att barnen går i sin utveckling från ett socialt perspektiv till ett individuellt 

perspektiv. Strandberg (2009) lyfter fram utvecklingszon detta lyfter även Vygotskij 

upp i sin teori. Detta innebär att eleverna först utför aktiviteten med hjälp av en mer 

kunnig person för att sen kunna utföra aktiviteten på egen hand. Pedagogernas 

uppgift i utvecklingszonerna är att bjuda in eleverna i olika utvecklingszoner. Eleven 

ges i utvecklingszonen möjligheter att möta och gå in i en annan lärande värld på en 

helt ny nivå.  
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2.2.1 IUP och de fyra f:n  

Strandberg (2009) skriver om IUP (individuell utvecklingsplan) i skolan, vilket 

innebär att man kartlägger elevernas utveckling genom den individuella 

utvecklingsplanen har alla eleverna möjligheter att få veta vad just de behöver arbeta 

på. Genom IUP kan man mäta och tydliggöra elevernas kunskaper på ett tydligt sätt. 

Dock skriver han vidare att det är svårt att definiera vad begreppet kunskap 

innefattar. Han har kommit fram till att vi använder oss av en mängd olika 

definitioner för att kunna sätta ord på sin kunskap t.ex. faktakunskaper, färdigheter, 

förmågor, insikter, innebörder, kognitiva förmågor, metakognitiva förmågor, 

djupkunskaper, ytkunskaper, tysta kunskaper, förtrogenhetskunskaper och 

kompetenser m.fl. Strandberg (2009) och Gustavsson (2004)  lyfter båda fram de 

fyra f:n som viktiga delar för att kunna se och mäta elevernas kunskaper. De fyra f:n 

består av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Författarna lyfter fram att 

dessa fyra f är starkt bundna till varandra, då de förutsätter att de samspelar med 

varandra. Strandberg och Gustavsson lyfter vidare upp att dessa fyra f inte går att se 

var och en för sig utan att de utgör en helhet av elevens kunskaper.  

2.2.2 Kunskap av vardaglig karaktär  

Edström & Stråhle (1991) skriver om barnkunskaper i skolan, de har kommit fram 

till att kunskapsområdena som ska belysas i skolan är de som är av grundläggande 

betydelse för samtliga elever. Kunskaper om vardagslivet skall ha en avgörande roll i 

undervisningen, de skriver att skolan skall stödja föräldrarna i deras fostran av sina 

barn och ungdomar med detta menas att skolan skall stötta hemmet. De skriver 

vidare att det är av stor vikt att utgå ifrån elevernas kunskaper och färdigheter i 

undervisningen, detta eftersom eleven har med sig många olika och varierande 

erfarenheter när de kommer till skolan. 

Arfwedson (1994) lyfter fram begreppet kunskap, hon förklarar att man enligt den 

kognitiva forskningen kan dela in kunskap i olika kategorier som är formell kunskap, 

informell kunskap, begreppslig kunskap, procedurell kunskap, representationell och 

konditionell kunskap. Tillsammans bildar dessa kategorier en människas 

kunskapsbas. Arfwedson lyfter vidare upp att ju starkare dessa kategorier är mellan 

varandra ju större chanser har den enskilda individen att visa sina expertkunskaper. 

Författaren beskriver den formella kunskapen genom att den står i motsats till den 

informella kunskapen. Den formella kunskapen förklarar Arfwedson som en social 

produkt och det har stor förändring beroende av den nya kunskapen som inhämtas. I 

den informella kunskapen förklarar Arfwedson med att det är en individs egna 

kreativa ansträngningar som konstrueras i kunskap. I den begreppsliga kunskapen 

har att göra med förklarande kunskap eller påstående kunskap, dock är det en större 

term. Den begreppsliga kunskapen innebär en förståelse för sådant som man gör men 

även en teoretisk ram hör hit där det innefattar meningen med kunskapen t.ex. varför 

man ska ha kunskap om just detta. Inom procedurkunskapen så är man till viss del 

beroende av den begreppsliga kunskapen. Den procedurella kunskapen kan läras in 

genom utantillärning och den är mer mekanisk i sin botten. I den representationella 

kunskapen förklarar Arfwedson med att det är en benämning av människans mentala 

bilder, dessa bilder är individuella och är olika för alla individer. Imsen (1997) lyfter 

fram att man inte kan förmedla kunskap som en färdig produkt. Utan att man måste 

förmedla det på olika sätt beroende på den enskilda individen. Undervisningen måste 

läraren anpassa så att den passar alla eleverna för att de ska kunna ta emot kunskapen 

på sitt eget sätt.  
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Lindholm (1985) hävdar att begreppet visdom är ett svårt begrepp som det inte finns 

mycket forskning om, men han förklarar det med att det inte bara handlar om klokhet 

i handlande utan en fullständig kunskap och genom detta allt som en människa kan 

veta. Lindholm betonar vidare att visdom består av den medfödda, konkreta och 

sammanfogande kunskapen. Lindholm lyfter även fram att visdom är en sorts 

kunskap som man bara kan använda när sinnets förmågor används.  

 

2.2.3 Teorier om kunskap.  

Elmeroth, E. Eek – Karlsson, L. Olsson, R & Valve, L – O (2006) lyfter fram att 

kunskap ofta upplevs som ett ”luddigt” begrepp och att olika kunskapsområden kan 

betas av ett efter ett. Elmeroth m.fl. uttrycker vidare att eleverna först måste etablera 

baskunskaperna som ofta består av ren fakta, detta för att kunna gå vidare och stoppa 

in baskunskaperna i ett sammanhang, detta gör att man får en djupare förståelse för 

sin egen kunskap. Detta betonar författaren mer handlar om memorering än om 

bildning. Hon hävdar att denna form har fått större utrymme i dagens skola.  

SOU (1992:94) och Skolverket (2004) betonar begreppet kunskap och förklarar tre 

aspekter i kunskapsinhämtandet. Dessa tre består av kunskapens konstruktiva aspekt, 

kunskapens kontextuella aspekt och kunskapens funktionella aspekt. I den 

konstruktiva aspekten förklarar dem med att man gör kunskapsbegreppet begripligt 

för barnet. Barnet får det förklarat att kunskapen inte är en avbildning av världen. 

SOU (1992:94) lyfter fram att kunskapen utvecklas i samspel mellan vad man vill 

uppnå och vad man redan kan. I den kontextuella aspekten beskriver de att 

kunskapen är beroende av sitt sammanhang, detta utgör grunden för hur kunskapen 

blir begriplig för eleven. I den tredje aspekten som är den funktionella aspekten så 

innebär den att man ser kunskap som ett redskap. SOU (1992:94) belyser vidare om 

betydelsen av begreppet kunskap. De lyfter fram att kunskap kan variera mellan 

olika områden och över tid. De skriver att det som idag räknas som kunskap inte 

behöver räknas som kunskap i framtiden. SOU (1992:94) liknar begreppet kunskap 

vid ett isberg där bara en viss del är synlig. De poängterar att kunskaperna är 

beroende av tid och sammanhang, med detta menas att kunskapen finns i vissa 

situationer och i människans kropp. SOU (1992:94) lyfter även fram kunskap som ett 

redskap för att lösa praktiska och teoretiska problem. Kunskaperna utvecklas i 

speciella sammanhang. Kunskaperna kan också förändras genom att de används. 

Genom att man kan se kunskaper som redskap så blir sammanhanget där kunskapen 

utvecklas viktig. Imsen (1997) lyfter fram den tysta kunskapen och intuition. Hon 

hävdar att all kunskap inte är öppen, explicit eller kopplad till ord, men detta innebär 

inte att den är hemlig eller dold. Mycket kunskap som människan utför idag är sådant 

som man bara gör av ren vana. Denna kunskap har man svårt att förklara för andra 

och man ser det sällan till kunskap.   

Engelmann & Hess (2009) lyfter fram att man kan reflektera till begreppet kunskap 

för att förklara någonting innanför det kognitiva systemet hos en person. Kunskapen 

förutsätter att det redan finns kognitiva processer dolda i den existerande mentala 

kunskapens struktur hos den enskilda individen. Enligt Engelmann & Hess så är det 

viktigt att inte endast veta sin egna individuella kunskap och andras kunskaper. Man 

måste veta vart kunskaperna bottnar i och var de kommer ifrån. Engelmann & Hess 

uttrycker att kunskap och information är beroende av varandra. Cleasson (2007) 

förklarar kunskapens överföring i skolan. Hon skriver att lärarens roll är att överföra 



11 

kunskapen till eleverna. Eleverna ska ta emot kunskapen passivt. Cleasson definierar 

begreppet kunskap som någonting som finns därute med detta hävdar hon att den är 

oberoende av den som kan. 

Hartman (2004) hävdar att det finns filosofer eller så kallade skeptiker som påvisar 

att vi aldrig har eller ens kan ha kunskap. Hartman berör även de frågeställningarna 

om det finns någon kunskap alls. Hartman poängterar att observation ofta är 

förbunden med och hävdar att det endast är tänkandet som ger kunskapen en säker 

grund och då inte observationerna. Denna uppfattning kallar Hartman vid rationalism 

som har sin grund i det latinska ordet ”ratio” som betyder förnuft. I den starka 

rationalismen hävdar man att kunskap rättfärdigas genom tänkandet. Detta utan att 

det görs återkopplingar till observationerna. I den svaga rationalismen så har även 

observationsförmågan en avgörande plats för att kunna ge oss kunskap.  

 

2.2.4 Datorer och kunskapsutvecklingen  

Nobel (2001) lyfter fram den informationsvåg som väller in över oss. Detta medför 

att den tekniska utrustningen gör det lättare för oss att sprida och samla större 

mängder av information. Hon förklarar också att det är många som fascineras av att 

det faktiskt går att göra så mycket med tekniken och att det kan användas som en 

kunskapskälla. Nobel belyser vidare att det finns risker med att tekniken sprider 

kunskaper eftersom man inte har full koll på vilken kunskap som samlas in och 

sprids genom datorn. Samtidigt finns det frågor som vad händer med skolan och 

elevernas kunskapsutveckling med att integrera datorerna i verksamheten.  

Engelmann & Hess (2009) uttrycker datorstödet i undervisningen, samarbetet mellan 

eleverna och problem som detta arbete kan medföra. De betonar att datorstödet i 

undervisningen hjälper eleverna att kunna samarbeta samtidigt så är det inget som 

kommer med automatik att eleverna kan samarbeta bara för att de arbetar framför en 

dator, det krävs att eleverna har en social kunskap att kunna samarbeta med varandra. 

Engelmann & Hess visar vidare på att om grupper som har stöd i undervisningen av 

en dator ofta har bristande förmåga till att samarbeta i grupp.  

Nobel (2001) uttrycker att det egna skapandet har en stor betydelse för elevernas 

personlighetsutveckling. Hon lyfter fram att det råder en stor okunskap om hur 

konsten kan ha så stor inverkan på elevernas kunskaper samt hur detta skall ordnas i 

undervisningen är ganska vaga riktlinjer för. Hon poängterar även att skapande skall 

vara med i alla ämnen för att elevernas inlärning ska underlättas. Samtidigt hävdar 

hon att dagens undervisning ofta präglas av att eleverna är passiva mottagare till 

kunskap, samt att kreativitet inte är något som uppmärksammas tillräckligt i skolan.  

2.2.5 Sammanfattning.  

Strandberg (2009) och Gustavsson (2004) skriver båda om de fyra f:n. de fyra f:n 

består av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Båda författarna skriver i 

likhet att dessa fyra förutsätter varandra och kräver ett samspel mellan de olika f:n.  

Szczepanski (2009) har gjort en tredelning av begreppet kunskap, dessa tre består av 

vetandet, praktiskt kunnande och etisk/moralisk klokhet.  Bratt (1985), Berg (1980) 

& Lindholm (1985) förklarar och lyfter alla olika begrepp som på ett eller annat sätt 

förklarar begreppet kunskap. Berg lyfter att det är viktigt att kunskapen är laborativ 

då han har en tanke om att detta hjälper eleverna att kunna etablera sina kunskaper.  
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Berg (1980), Imsen (2010), Jerlang (2007) & Havensköld & Mothander (2006) lyfter 

alla fram Piaget och Vygotskijs teorier och förklarar dem på ungefär liknande sätt. I 

Piagets teori har jag valt att lyfta fram begreppen assimilation och ackommodation 

och i Vygotskijs teori har jag valt att förklara utvecklingszoner närmare. 

Assimilationen innebär att man bygger på den redan befintliga kunskapen och den 

förvandlas så att den passar tillsammans med den redan befintliga kunskapen. Medan 

individen som ackommoderar sin kunskap förvandlar sin befintliga kunskap för att 

den ska passa ihop med den nya kunskapen. I Vygotskijs utvecklingszoner innebär 

det att eleverna först utför aktiviteten med hjälp av en vuxen eller en person med 

mera kunskaper än sig själv, detta för att sen kunna utföra aktiviteten på egen hand.     
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3 PROBLEM 

 

Syftet med denna undersökning är att lyfta fram tankar och funderingar kring 

begreppet kunskap. Jag vill se om det skiljer sig mellan olika åldrar som eleverna 

befinner sig i.  

Utifrån syftet har dessa frågeställningar kommit fram som ska belysas i mötet med 

eleverna.  

 Hur ser barn på kunskap? 

 Vad menar barn att man ska ha kunskap till?  

 Anser barn att det finns viss kunskap som är viktigare än annan kunskap?  
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4 METOD 

I metodkapitlet kommer en förklaring av undersökningsmetoden som används i 

arbetet, efter detta kommer en redovisning av undersökningsinstrument, 

undersökningsgrupp, genomförande, databearbetning, etiska aspekter och felkällor. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

I metodkapitlet kommer jag att redovisa mitt tillvägagångssätt som Stukát (2005) 

uttrycker att man ska för att få svar på sitt syfte och sina frågeställningar.   

Lantz (2007) lyfter fram att det är viktigt att det antingen finns ett problem som ska 

lösas eller en fråga som undersökaren vill ha besvarad, att undersöka elevernas egna 

tankar kring vad kunskap är för just dem ansåg jag vara mycket intressant och 

inspirerande. Detta för att kunna se svar på vad eleverna anser att kunskap är har jag 

valt att använda mig av kvalitativa intervjuer (se bilaga 3), här har eleverna möjlighet 

att uttrycka sina egna tankar och funderingar. De har även en stor möjlighet att sätta 

ord på sina tankar och funderingar. Här leder man inte in dem i ett visst spår utan 

eleverna är öppna för sina egna tankar och funderingar.  

Patel & Davidsson (2003) betonar att intervjuer i likhet med enkäter är instrument 

som bygger på frågor. Skillnaden mellan dessa instrument är att i intervjuer har den 

intervjuade möjlighet att kunna utveckla sina svar mer än i enkäter samt att det blir 

ett samtal mellan den som intervjuar och den som intervjuas. Patel & Davidsson 

hävdar vidare att när man formulerar frågor så är det av stor vikt att man tänker på 

vilket språk man använder för att det ska bli lätt att förstå för alla olika individer som 

kommer att intervjuas.  

Trost (2007) ger uttryck för att det i många fall kan vara svårt att samla in data från 

alla medlemmarna i de klasserna som man har valt att inrikta sig på. Med detta 

menar Trost att man alltid måste vara beredd på att vissa inte kan delta i intervjuerna 

av olika skäl.   

 

4.2 Undersökningsinstrument  

I mina intervjuer med eleverna försökte jag att fokusera på att komma åt vad 

eleverna ansåg vara kunskap. Jag valde att ställa sju bearbetade frågor till varje elev 

(se bilaga 3). Efter ett antal intervjuer så funderade jag på själva upplägget av 

formuleringen av frågorna men ansåg att jag ville ha kvar frågorna även till de andra 

intervjuerna då jag ansåg att det gav en bra bild över begreppet kunskap. Det jag ville 

uppnå med frågorna var att få en bra och tydlig bild över vad eleverna tror och anser 

att kunskap är så genom detta valde jag sju frågor som sitter ihop till en viss del men 

även kan ses var och en för sig detta för att få en bredd över hela begreppets 

betydelse. Frågorna har jag formulerat så att eleverna ska kunna tänka fritt och inte 

bli ledda in i ett visst spår. Studien fokuseras på intervjuer i en tvåa och en sexa då 

jag redan tidigare kände eleverna och tror att detta skapar en trygghet för eleverna då 

det är en ganska ovanlig situation att bli intervjuad så det var viktigt med en trygghet 

för att eleverna skulle våga öppna sig och sina tankar.  
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4.3 Undersökningsgrupp  

Syftet med denna studie är att kunna se elevernas tankar och funderingar kring 

begreppet kunskap och dess betydelse. Jag inriktade mig i skolan och valde ut en 

tvåa och en sexa i en och samma skola. De olika årskurserna valdes genom att man 

kan se skillnader och likheter i vad de olika eleverna anser är kunskap samt också de 

olika årskursernas tankar kring begreppet kunskap kan variera. Detta är jag nyfiken, 

intresserad, motiverad och inspirerad av att få syn på och lyfta fram i mitt resultat. 

Anledningarna till att de blev de klasserna som till sist valdes till undersökningen är 

att jag redan hade en kontakt i klasserna och eleverna kände mig och visste redan 

mycket om mig detta blir en trygghet för eleverna som kan medverkar till att de 

vågar prata mer i intervjuerna.  Jag tror också att detta kan ha en avgörande roll att de 

visste sedan tidigare att jag utbildar mig till lärare vilket kan medverka till att 

eleverna associerar frågorna till kunskapen i skolan och inte riktigt är öppna för 

kunskaperna i vardagen. Jag valde också de olika klasserna genom att det är ganska 

stor skillnad åldersmässigt och att det kan bli ganska stora och avgörande skillnader 

mellan de olika åldrarnas tankar och funderingar.    

Intervjuer gjordes med totalt 27 elever på en och samma skola i årskurs två (12st) 

och årskurs sex (15st). Dessa klasser valdes då jag ansåg att det skulle bli intressant, 

inspirerande och motiverande att se skillnader mellan vad eleverna i de olika åldrarna 

anser är kunskap. Jag trodde innan att det skulle bli stora skillnader i deras tankar och 

funderingar men ville verkligen veta hur stora skillnaderna var. Jag vet att dessa 

elever har haft olika lärare under lågstadietiden. Jag har inte forskat eller funderat om 

det skulle kunna påverkat resultatet om de skulle ha haft samma lärare under denna 

period. I de två klasserna jag valde att intervjua så skickade jag ut 38 brev och 

svarsblanketter till eleverna (se bilaga 1 och 2). Jag fick tillbaka 29 blanketter (se 

bilaga 2) en med svaret nej får ej deltaga och en där eleven fick deltaga men icke 

ville vara med. 

4.4 Genomförande  

Min första kontakt med klasserna som jag valde att rikta min undersökning till hade 

jag redan sedan tidigare då jag gjort två av mina verksamhetsförlagda utbildningar 

där. Jag valde de klasserna där jag fått en bra kontakt med både lärare och elever, 

detta för att jag ser det som en extra trygghet som kan medföra att eleverna på ett 

annat sätt vågar uttrycka sina känslor, tankar och funderingar kring detta begrepp. I 

min andra kontakt med klasserna valde jag att besöka dem och förklara varför jag var 

där och förklarade mitt syfte och mina tankar kring detta arbete. Jag bad sedan 

eleverna ta med sig ett brev som jag skrivit till dem och deras föräldrar med en 

tillhörande blankett (se bilaga 1 och 2) som skulle fyllas i om barnet och föräldrarna 

gav sitt medgivande till att eleven fick vara deltagare i undersökningen.  i min tredje 

kontakt med eleverna så kom jag för att samla in blanketterna (se bilaga 2) och 

möttes av elevernas nyfikenhet och intresse för undersökningen. Jag berättade för 

dem att jag skulle komma nästa vecka och påbörja intervjuerna. När intervjuerna till 

sist skulle äga rum valde jag först att besöka år två, där satt vi först i lärarrummet i 

två intervjuer sen blev grupprummet ledigt så då flyttade jag över dit och 

genomförde resten av tvåornas intervjuer där. Alla intervjuer spelades in på min 

telefon och jag var noga med att förklara för eleverna att det endast var för att jag 

själv skulle kunna gå tillbaka och lyssna många gånger på vad de säger. Varje 

intervju höll på ungefär mellan fyra-sex minuter och det var ganska lagom för 

eleverna att kunna hålla koncentrationen levande. I år sex satt vi i ett skyddat 
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vilorum. Även under dessa intervjuer spelade jag in samtalet och förklarade varför 

för eleven. Även dessa intervjuer höll på i mellan fyra-sex minuter. Eleverna var inte 

så pratglada som jag kanske hade hoppats på men jag fick svar på mina frågor och i 

många intervjuer kändes det som att eleverna bara hade fokus på att svara på 

frågorna och inte verkligen försöka förstå och kunna förklara svaret. Möjliga 

anledningar till att eleverna inte kunde öppna sig och berätta så mycket som jag hade 

hoppats kan vara att frågorna upplevdes som svåra att sätta ord på, då kunskap är ett 

svårt begrepp för eleverna och alla att förstå och kunna förklara. Det kan givetvis 

även bero på mitt sätt att ställa frågorna eller möjligen det som skedde runtomkring 

eleverna. Möjligt kan vara att eleverna hade mycket fokus på vädret ute då den första 

snön just hade kommit när jag intervjuade eleverna i årskurs två. Eleverna tänkte ofta 

i skolsammanhang och blev lite blockerade av just kunskap i skolan och inte så 

mycket av den vardagliga kunskapen som man utför av ren vana. Dock var det vissa 

elever i varje årskurs som kunde koppla till den vardagliga kunskapen i vissa frågor.  

 

4.5 Databearbetning  

I min bearbetning av mitt material har jag valt att bearbeta det enligt att transkribera 

varje enskilt svar i alla de olika intervjuerna. Efter det som Patel & Davidsson (2003) 

lyfter fram är vanligt att göra. Efter detta så grupperades de olika svaren efter vad de 

berörde, genom detta kom rubrikerna när jag läste igenom svaren igen och verkligen 

funderade över vad de sa och menade. När detta var klart så hade jag mina rubriker 

och började skapa den flytande texten. Jag plockade även ut de citat som kunde stå 

för sig själva de som inte behövde frågan för att man skulle förstå dess sammanhang. 

När detta var gjort valde jag att göra en sammanfattning av tvåornas och sexornas 

tankar och funderingar. Jag ställde eleverna i år tvås tankar mot eleverna i år sexs 

tankar och funderingar detta för att kunna se likheter och skillnader mellan de olika 

åldrarnas tankar som jag undersökte.  

 

4.6 Etiska aspekter  

I Patel & Davidsson (2003) skriver de om anonymitet och jag har under mina 

intervjuer varit mycket tydlig med att förklara för både barn, föräldrar och lärare att 

det inte kommer att finnas med några namn i detta arbete.  

Vetenskapsrådet (2007) lyfter fram att forskare ofta använder sig av fyra begrepp 

som kopplas ihop och används som varandras synonymer, dessa fyra är sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. I min undersökning kan jag garantera 

eleverna som deltagit anonymitet då jag inte uppger vilken elev som sagt vad i 

intervjuerna då jag efter avslutat arbete förstör traskiberingen och ljudfilerna tas bort. 

Detta var jag noga att förklara för eleverna som deltog i undersökningen. 

Vetenskapsrådet poängterar att elevernas individuella identitet sällan är intressant i 

själva forskningen och det är de inte i denna undersökning utan det är elevernas 

tankar och funderingar som spelar en avgörande roll i denna undersökning.    

Einarsson & Hammar Chiriac (2002) skriver att man som forskare har ett 

informationskrav och ett samtyckekrav vilket innebär att de som ska medverka i 

studien har rättigheter att få veta vad som förväntas av deras deltagande samt att de 

har rätt att säga ja eller nej till att delta i studien. Detta har jag i min studie tagit 

hänsyn till då jag innan intervjuerna lämnade ut brev och svarsblankett (se bilaga 1 
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och 2) till de som jag riktade min studie till och till deras föräldrar för deras 

medgivande att deras barn får medverka i undersökningen. Denna svarsblankett (se 

bilaga 2) skulle fyllas i om man ville och fick medverka i studien. Under 

intervjuernas gång kunde eleverna avbryta intervjun om de inte ville fullfölja den. 

Detta skriver Einarsson & Hammar Chiriac (2002) är viktigt att tydliggöra under 

samtal med elever.  

Arnér & Tellgren (2006) lyfter fram att det är viktigt att samtala mycket med 

eleverna och att samtal med eleverna kan ge oss nya sätt att se på saker och ting. 

Arnér & Tellgren uttrycker att olika samtal med olika elever kan se väldigt olika ut 

då de enskilda personerna sätter sin egen prägel på hur samtalet löper på.  

4.7 Felkällor  

Jag hävdar här att i de första intervjuerna satt vi i ett rum där det inte var helt ostört. 

Det finns saker som är nya för eleverna då vi under dessa intervjuer satt inne i 

lärarrummet och eleverna brukar inte vara där inne så tror jag att det kan funnits 

aspekter som störde dessa elevers fokusering och engagemang i att svara på frågorna. 

Enligt min mening blev det bättre klimat för eleverna när vi sedan fick flytta in i ett 

arbetsrum där eleverna brukar vistas under lektionerna ibland och där de känner sig 

bekväma. I intervjuerna i sexan fick vi sitta i ett rum där alla eleverna var trygga och 

hade varit innan, dock var intervjuerna inte helt ostörda, det var avbrott för rast och 

folk som kom in och störde. Detta hävdar jag kan påverkat mitt resultat av min 

studie.  

Jag ser att det finns många faktorer i intervjuerna som kan ha påverkat svaren som 

jag fick i undersökningen. t.ex. kan det vara av både positiv och negativ betydelse att 

jag kände eleverna. De visste att jag ska bli lärare och kanske kopplar mina frågor till 

just kunskap i skolan. Det positiva i detta och det som jag såg till en början var att 

eleverna var trygga med mig och att de skulle våga öppna sig och verkligen säga det 

de ville i de olika frågorna. Det kan också ha varit så att frågorna har varit 

formulerade så att de pekat åt skolans verksamhet. Det kan även ha betydelse att vi 

vistades i skolan och undersökningen kanske hade fått ett annat svar om vi befunnit 

oss utanför skolans väggar.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel kommer jag att redovisa det resultat som jag kommit fram till i de 

olika klasserna. Jag kommer att redovisa klasserna tillsammans och under tiden i 

texten får vi en jämförelse med likheter och skillnader mellan de olika årskurserna. I 

slutet av varje kategori följer en kort sammanfattning med skillnader mellan årskurs 

två och sex 

5.1 Uppfattningar av kunskap.  

5.1.1 Beröm 

Eleverna i år två värderar beröm högt och att de ofta ger en liten ”knuff” framåt i 

deras arbete. Eleverna motiveras också genom detta att prestera bättre för att de vill 

att de ska få mycket beröm och att andra ska tycka att de är duktiga. Eleverna lyfter 

fram att det inte spelar så stor roll om det är läraren eller eleverna som ger berömmet 

utan att det är motiverande både om läraren och andra elever ser att man utför 

sakerna väl.  

År två: Åhh vad du är duktig, då kan man.  

5.1.2 Som man kan lära sig  

Många av eleverna ansåg att kunskaper är sådant som man kan lära sig, samt att det 

är något som inte eleven kunde göra innan. I elevernas svar ser jag tecken på att 

eleven måste kunna göra aktiviteten bra och att eleven måste lyckas för att kunna det. 

Många svarade också att de ska kunna svaret på frågan. En del elever ansåg att 

kunskap är något som de vet och som de kan förstå och som de tidigare har lärt sig. 

En del elever tar vidare upp att det går bättre för en själv än för andra. Vissa andra 

elever tar upp det att det ska vara kul att berätta om sin kunskap och att de ska kunna 

berätta om det flytande och att de ska kunna prata mycket om det.  

 

År två: Kunskap är sådant som man kan lära sig. 

År sex: Kunna alla frågor på proven.  

5.1.3 Fritidsintressen  

Vissa elever kopplar detta även till sina fritidsintressen som t.ex. simning. Har 

personen lärt sig det så har denne person berikats med denna kunskap och har med 

sig denna i sitt bagage. I dessa svar ser jag att eleverna kopplar kunskap till att kunna 

lära sig nya saker och att kunna uppnå sina mål med sin egen utveckling. 

År två: Om jag kan simma så verkligen kan jag simma för att jag flyter ju 

på vattnet. 

5.1.4 Träna för att lära sig kunskapen  

Många elever lyfter upp att de måste träna för att lära sig den kunskapen de vill lära 

sig. 

År två: Man tränar och tränar och tränar och sen kan man det. 

År sex: När det är kul att berätta om och kunna prata om det flytande ur 

minnet. 
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5.1.5 Använder även kunskaperna hemma  

En del elever i år två kopplade detta till hemmiljön då eleverna ansåg att de använder 

sina kunskaper även hemma. 

År två: Använder ju kunskaper i allt man gör.  

5.1.6 Kunna göra kunskapen många gånger och kunna olika saker.   

En del elever i år sex visade också på det att om de kan göra aktiviteten många 

gånger så kan de den kunskapen. Eleverna i år sex kopplade det vidare till att de ska 

veta hur de ska göra olika saker och att de kan utföra aktiviteten. Vissa elever ansåg 

även att kunskap är när de kan göra olika saker, och att de vet något. En del elever tar 

upp det att det ska gå lätt och att de inte ska behöva be om hjälp för att klara av 

aktiviteten. Vissa andra elever tar upp att de kan göra det många gånger och att de 

ska kunna minnas sina kunskaper och plocka fram dem ur minnet för att minnas hur 

de ska utföra det. Många elever tar upp att de blir glada och att de ska lyckas för att 

kunna saker. 

 

År två: När man kan göra saker många gånger.  

År sex: Är bra på något, går bättre för mig än för vissa andra. 

 

Både tvåorna och sexorna ser kunskap som något som de kan lära sig och som de ska 

bära med sig hela livet. I tvåan benämner de tydligare det livslånga lärandet och 

sexorna benämner mer lära för att få bra betyg. I tvåan poängterar de att fantasin och 

berömmet är två viktiga och avgörande delar för att kunna skapa kunskaper. I sexan 

poängterar de mer minnet och frågor som de kan svara på och har kunnat svaret 

själva. Sexorna lyfter ofta fram att kunskap är sådant som eleven inte behöver be om 

hjälp för att kunna och detta ser inte tvåorna alls som betydelsefullt. 

 

5.1.7 Känslor  

Här kan jag se eleverna i år två och deras tankar om vilka känslor de ska ha när de 

ska kunna lära sig saker i skolan eller i vardagen. I denna kategori kan jag tyda 

många känslor som är positiva, såsom roligt, kul, glad och jättekul. Här ser eleverna 

det som viktigt att de inte ska bli arg på någon. Eleverna lyfter vidare upp att det är 

roligt att lyckas och att kunna göra det bra. Eleverna ser vidare att det är av stor vikt 

att ha kul under tiden som de tar in sin kommande kunskap för att de ser det som att 

det blir lättare att kunna saker om de har kul under tiden. Vissa elever lyfter upp 

ordet nöjd och stolt med sig själv när de lyckas göra saker. Tvåorna benämner 

känslorna mer automatiskt i samtalet än vad sexorna gör.  

År två: Viktigt att kunna grejer, ta hand om sig och att man har roligt när 

man ska lära sig saker. 

År två: Stolt när man kan göra saker själv. 

År sex: Roligt att kunna göra någonting bra. 

År sex: Kul att kunna lära saker vidare till andra.  
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Denna kategori förekom endast i tvåan. Det fanns dock sexor som benämner vissa 

känslor men inte automatiskt i samtalet utan att jag fick nästan trycka fram dem i så 

fall. De känslor som kom på tal hos sexorna var glad, nöjd och roligt.  

 

5.1.8 Lära vidare till andra  

Här kan jag se att eleverna i år två tänker att de ska kunna lära vidare sin kunskap till 

andra personer. Här kopplar eleverna det till att de har kunskap om något som inte en 

annan person har och kan lära detta vidare. En del andra elever lyfter vidare upp att 

det är av vikt att vara med andra som har mer kunskap och kan imitera dessa 

personer för att själv kunna lära sig. En del elever lyfter upp att det är viktigt att 

tänka på sina kunskaper även under sin fritid t.ex. när de ska hjälpa mamma och att 

det är bra att ha så många kunskaper som möjligt för att då kan de göra många saker i 

livet. En del av eleverna kopplade även denna fråga till det som de gjorde under 

rasterna. Där de kan lära sig av varandra och göra de olika redskapen som finns ute 

på skolgården.  

En del av eleverna i år sex ansåg att det var viktigt att kunna hjälpa sina syskon 

hemma och att kunna förklara för dem så att de förstår det som de ska lära sig.  I 

denna klass var det inte så många som kopplade det till att kunna hjälpa andra men 

de som har tagit upp det anser att det är viktigt att kunna hjälpa mindre syskon eller 

kompisar i skolan. Då är det också vikigt att vara där och fråga om de behöver hjälp 

och om de kan hjälpa till i olika lägen. Eleverna ansåg vidare att det var viktigt att ha 

kunskap om och kunna hjälpa mamma hemma med olika sysslor.  

År två: Vara med andra, göra som dem och lära andra. 

År två: Kan något som ingen annan kan, och kan lära det vidare till 

andra.  

År sex: Frågar – kan jag hjälpa till på t.ex. mattelektionen, gympan eller 

vad som helst.  

År sex: Hjälpa till om någon behöver hjälp. 

 

Tvåorna benämner direkt imitation och att lära vidare sin kunskap, medan för 

sexorna kommer inte detta lika snabbt dock anser de att det är viktigt att kunna 

förklara och berätta för andra om sin kunskap. Tvåorna benämner att de själva kan 

lära sig av de situationer där de förklarar för andra hur de ska kunna lösa olika 

problem, detta ser inte sexorna som lika självklart utan lär vidare sin kunskap för att 

deras vänner ska lära sig samma saker som de kan.  

 

5.1.9 Kunna olika saker.  

Här kan jag se att eleverna ser det som viktigt att kunna mycket olika saker i sitt liv, 

dock anser eleverna att det är viktigt att kunna det bra.  

År två: Jaa kunna lite av allt, inte bra om man kan skriva jättebra men 

inte kunna läsa. 

År två: Plocka de kunskaper man behöver. 
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5.1.10 Kunna kunskapen bra.  

Här kan jag se att eleverna värderar att kunna kunskapen bra är viktigt detta för att 

kunna använda alla sina kunskaper i många olika tillfällen i livet. De kunskaperna 

som eleverna har utvecklat är individuella och alla har olika kunskaper i sin egna 

verktygslåda.  

År två: På ett prov är det viktigt att kunna mycket för kan man bara en 

grej så är det inte så bra. 

5.1.11 Tråkigt om alla kan samma saker.  

Eleverna kopplar här det till att det är viktigt att alla kan ha olika kunskaper med sig 

för att man ska kunna lära sig av varandra. Eleverna uttrycker vidare att det vore 

tråkigt om alla skulle kunna samma saker. En del elever kopplade detta till de olika 

intressen de kan ha då den ena eleven var mer intresserad av att hänga knäveck på 

skolgården medan de andra var mer intresserade av att spela fotboll. 

År två: Jag är intresserad av andra saker än killarna men det är lika bra 

att kunna båda sakerna.  

5.1.12 Kunna få olika jobb i framtiden.  

Många elever i år sex kopplar detta till att de ska kunna få många olika jobb när de 

blir stora. De eleverna som lyfte fram framtiden i diskussionen var eniga om att det 

är viktigt att ha många kunskaper för att kunna få många olika erbjudanden av olika 

jobb i framtiden. Här kan jag tydligt se att eleverna ofta kopplar kunskaper till skolan 

och olika arbeten. 

År två: Jag såg på tv igår och det var en kvinna som bara lånade pengar 

och köpte upp dem och hon hade inget jobb, hon har ingen kunskap 

tycker inte jag.   

5.1.13 Fantasin.  

En del elever i år två lyfter fram att fantasin är grunden för all kunskap, och utan 

fantasin kan man inte etablera kunskaper.  

År två: Utan min fantasi skulle jag inte kunna rita och när jag ritar så lär 

jag mig saker.  

5.1.14 Ligger i kroppen.  

Eleverna i år två hade delade meningar kring om det finns någon som inte har någon 

kunskap. En del elever ansåg att kunskapen ligger i kroppen och att det gäller att 

kunna plocka fram den och därför finns det ingen som inte har någon kunskap alls. 

Majoriteten av eleverna ansåg att alla människor har någon form av kunskap. Alla 

eleverna i år sex trodde att alla människor har någon form av kunskap fast att den är 

olika mellan alla olika människor. 

År sex: Till och med bebisar har ju kunskaper.  

År sex: Stenar har ingen kunskap, men alla levande har kunskap.   

 

Alla sexorna var eniga om att alla levande människor har någon form av kunskap. i 

just denna fråga rådde det lite mer delade meningar om i årskurs två. Där det fanns 

vissa elever som vacklade i sina svar och inte direkt kunde svara på frågan, och det 
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fanns de elever som hade en stark övertygelse om att det finns människor som inte 

har någon kunskap. Sexorna diskuterar inte så mycket om att kunna olika saker i 

livet dock anser de att det är viktigt att ha så många kunskaper som möjligt för att 

kunna få så många bra betyg som möjligt. Så denna kategori finns inte så mycket hos 

sexorna dock lite små inslag av den.  

 

5.1.15 Framtiden  

Här tar eleverna i år sex upp saker som att om de kan mycket olika grejer så kan de 

svara på många olika frågor. De anser att det är viktigt att kunna så mycket som 

möjligt. Många elever kopplade vidare detta till att de ska kunna få många olika jobb 

om de kan mycket om många olika saker. Många elever berör även det faktum att de 

ska ha användning för sin kunskap även senare i livet. 

År sex: Ja bara det man kan när man blir äldre, kan man mycket ha man 

många möjligheter. 

5.1.16 Olika möjligheter i livet.  

Genom att ha många olika kunskaper i sitt bagage så får man många olika 

möjligheter i livet. En del elever lyfter fram att det är bra att ha goda kunskaper i 

engelskan för att då kan de besöka ett annat land. Vissa andra elever tar upp att det är 

många kunskaper som de använder varje dag och att det är viktigt att ha en bred 

kunskap i mycket olika saker. Vissa andra elever anser att matematiken är viktig för 

att de använder den när de handlar eller area om de ska kunna bygga hus. Många tar 

även upp detta med betygen om de har kunskaper i många saker så har de bättre 

förutsättningar att få många bra betyg i stället för kanske bara ett bra betyg om man 

bara kan en sak.  

År sex: Om man bara kan en sak kanske man bara har ett bra betyg i 

stället för flera.  

 

Denna kategori kan jag bara se i sexornas svar, dock ger eleverna i år två svar som 

att de vill ha många olika möjligheter när de ska söka jobb i framtiden. Sexorna 

benämner vidare mycket om betyg och resultat på prov detta är endast ett fåtal av 

tvåorna som berättar om. Dessutom så kommer detta väldigt sent i diskussionen och 

inte så automatiskt som hos sexorna.  

 

5.1.17 Prestationer  

En del elever i år sex tar upp det att de kan bli förhörda av sina föräldrar för att 

kunna få reda på sina kunskaper och för att kunna se om de kan prestera bra på ett 

prov. Många elever anser att det är viktigt att kunna visa sina kunskaper vid prov för 

att kunna få bra betyg i skolan. En del elever anser att det är en prestation när de ser 

att det blivit rätt i matematikboken och att de blir glada när de ser att de får rätt. 

Sexorna ser ofta kunskap som en tävlan mellan de olika individerna att de tävlar om 

vem som kan en sak bäst eller snabbast. Sexorna har mer kopplingar till betygens 

betydelse för det kommande livet än vad tvåorna har.  

År sex: Att utveckla sig själv. T.ex. om man jobbar med el så är det ju 

bra om man kan något om el. 

År sex: Vid prov får man veta hur bra man är. 
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5.1.18 Vardagliga kunskaper   

Att kunna laga mat, städa och lyssna liknas vid goda prestationer hos eleverna. En 

del elever lyfter fram att när vi har engelska är de mer aktiv och då vet de själva om 

de gör fel och kan rätta till det.   

År två: Att gå är ju också kunskaper även att lyssna.  

År sex: På engelskan är man mer aktiv, då vet man om man gör fel. 

 

Denna kategori fanns endast hos sexorna och även här ser eleverna i år sex det som 

betydelsefullt att kunna prestera max på proven för att kunna få bra betyg i 

slutändan. Tvåorna benämner inte provens resultat i sina samtal. Detta kopplar jag 

till att de inte har samma antal prov i tvåan och sexan samt att det ligger mer ansvar 

på sexorna att faktiskt kunna ta till sig kunskapen och kanske på ett lite allvarligare 

sätt än i tvåan.  

 

5.1.19 Viktigt respektive oviktigt att kunna  

I denna kategori kan jag se olika saker, vissa elever i år två anser att allt som de övar 

på är nödvändigt. En del elever kopplade denna fråga till olika känslor och ansåg att 

det var onödigt att bli arg på olika personer samt att det är onödigt att slåss och 

sparkas. 

År två: Det är ju onödigt att bli arg och slå andra.  

År sex: Det man övar på blir ju inte onödigt. 

År två: Om man inte vill lära sig det så lär man sig det inte, känner vad 

man vill lära sig. 

År sex: Viktigare att kunna matematik än alla olika datorspel i hela 

världen. 

5.1.20 Inte mår bra av  

Vissa anser att rökning och saker som människan inte mår bra av är onödiga 

eftersom personen inte behöver det. 

År två: Att lära sig röka är onödigt för att det mår man inte bra av att 

kunna.  

5.1.21 Betydelse för vår vardag 

En del elever såg det som att de inte behövde kunna allting för att det går inte ansåg 

eleverna. Många ansåg att matematiken är väldigt viktigt för att den har en betydande 

roll i vår vardag och att de tänker matematik i allt de gör. En del elever kopplade 

denna fråga till fritiden då en elev gav exemplet att det var viktigaste att kunna rida 

bra. Samma elev ansåg att sådana saker som eleven inte var van att göra var onödiga. 

Vissa elever ansåg att det är viktigare att kunna äta och dricka än att kunna läsa osv. 

En del elever i år sex anser att allt är lika bra dock är det viktigare att kunna engelska 

än thailändska då de har mer användning av engelskan. Några elever anser att det är 

viktigt att kunna visa hänsyn mot varandra. Några elever tar upp de kunskaperna av 

vardaglig karaktär som de viktigaste såsom att kunna gå, äta, prata, lyssna och se. En 

del elever anser att engelskan är viktigare än att ha kunskap om rymden. Vissa andra 

elever tar upp att det är onödigt att kunna svordomar. En del elever ansåg att det var 

onödigt att ha ett ljudprov i skolan för att eleverna inte kunde se användningen av 
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den kunskapen. Vissa andra elever anser att NO i skolan är onödigt dock anser 

eleverna att det är roligt och att det kanske kan vara bra att kunna om de ska kunna 

tvätta sina kläder.   

År två: Andas är viktigt, prata och att ha ett liv.  

År sex: Att gå, lyssna, prata och vara en bra kompis. 

År sex: Ja det är viktigare att vara schysst och så kan man ju spela 

innebandy efter att man varit schysst. 

År sex: Jaa jag hade ju inte behövt lära mig att lägga foten på bordet men 

det är bra att lära sig laga mat. 

 

5.1.22 Allt är lika viktigt  

Vissa andra elever lyfter fram att de kan plocka fram de kunskaper som de behöver i 

just det tillfället som de efterfrågar dem och då blir de inte onödiga. Andra elever 

ansåg att inget var viktigare än något annat. En del elever ansåg att det är viktigare 

att kunna gå än att kunna simma då eleverna använder att gå mera än att simma, dock 

är båda sakerna viktiga men gå är viktigast 

År två: Matematik är lika viktigt som att kunna läsa bra.   

I tvåan tar de upp att det är onödigt att kunna sådant som man inte mår bra av och 

detta finns inte i sexornas resonemang. Sexorna kopplar denna fråga om onödigt och 

nödvändigt mycket till att det är onödigt att använda våld och svordomar. Vissa 

synpunkter om onödigt med användandet av våld kan man även se i år två. I både år 

två och år sex kopplar man det ofta till att det som de kan se användningen för är 

nödvändigt och det som de inte kan se meningen med är onödigt. Både tvåan och 

sexan ger kopplingar till att dessa vardagliga kunskaper som äta, dricka, lyssna, 

prata, se och ha ett liv är nödvändiga kunskaper som alla bör ha.   
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6 DISKUSSION 

I kommande kapitel kommer jag att diskutera kunskap utifrån de olika teorierna som 

finns att finna i bakgrunden samt att jag kommer att diskutera dem med de resultat 

som jag kommit fram till i min intervjustudie. I diskussionen lyfter jag fram nyttan 

med kunskapen, vardagskunskaper, figurativ och operativ kunskap, teorier om 

begreppet kunskap, de fyra f:n, kunskap och skapande, finns det kunskap, datorer 

som hjälpmedel för kunskaperna och förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Nyttan med kunskapen  

I min studie har eleverna påvisat att de anser att det är viktigt att kunna många olika 

saker i livet. De visar även på att det är viktigt att kunna plocka ut de kunskaperna 

som man behöver i just det tillfället som man behöver dem. Detta anser jag ligger i 

linje med det som Lindholm lyfter fram i sin forskning kring kunskap på burk där 

han skriver att alla eleverna sitter på sin egen verktygslåda och att man kan plocka de 

kunskaperna som man behöver.  

Eleverna i studien visar på att när man vet något så kan man verkligen utföra 

aktiviteten och man kan göra det bra. Eleverna i studien belyser inte det som 

Szczepanski (2009) lyfter fram i form av det praktiska kunnandet i den utsträckning 

som jag trodde från början av undersökningen. Detta kan givet bero på många olika 

faktorer, tex mitt sätt att ställa frågorna, eller att frågorna var formade så att eleverna 

inte kommer att tänka på just dessa kunskaper. Jag kan tydligt se i elevernas 

resonemang att det finns mycket mer motivation när det gäller att lära sig kunskaper 

som man kan se nyttan med. Detta lyfter även Maltén (1981) upp och han lyfter fram 

olika sorters kunskap och har namngett dem med baskunskaper, fördjupad kunskap 

och processkunskap. I baskunskaperna ingår de basfärdigheter och baskompetensen 

som man skaffar sig tidigt i livet. detta anser eleverna viktigt att man har kunskap i 

dessa dagliga kunskaper som att äta, dricka och prata osv. Den fördjupande 

kunskapen inryms i projekt och undervisning i skolan. Detta kan man koppla till att 

eleverna har motivationen att lära sig det som de ser nyttan av att kunna och ha 

kunskaper om. Processkunskaperna innefattar förmågan till att lösa problem som 

man kan stöta på under arbetets gång. Detta kan man likna vid det som eleverna 

lyfter att det måste finnas en mening med att lära sig och att det ska hjälpa en till att 

kunna komma vidare i livet och till att kunna prestera i olika situationer i livet.  

Eleverna i undersökningen påvisar att man lär sig det som man anser att man vill lära 

sig. Att man kan plocka de kunskaperna som man anser sig behöva i just detta 

tillfälle. I undersökningen har inte eleverna lyft fram vart de kan finna kunskapen, 

dock hävdar Szczepanski (2009) att Ellen Key och John Deweys teorier om att 

eleverna måste få utforska kunskapen utanför klassrummets ramar tex via bibliotek. 

De poängterar att det är viktigt att eleverna får söka sin egna individuella kunskap.  

6.2 Vardagskunskaperna  

I undersökningen ser eleverna i år två de vardagliga kunskaperna som viktigare och 

belyser dem mer än i år sex. Eleverna lyfter vardagskunskaperna så som gå, skratta, 

prata, äta och dricka. Sådant som eleverna belyser att man gör utan att tänka på det. 

Man gör det av ren vana. Detta skriver Hartman (2004) och de innebär att vi har 

vardagliga kunskaper som har en vardaglig karaktär, såsom att kunna gå, äta prata 

och lyssna o.s.v. detta skriver han har stor betydelse för den enskilda eleven, 
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Hartman hänvisar till Protagoras som hävdar att all kunskap är relativ och individuell 

vilket medför att alla ser kunskapen ur sina egna glasögon. Detta anser jag att man 

kan se delar av i undersökningen då en del elever hänvisar till att de skaffar sig den 

kunskapen man själv önskar att man ska ha och att alla kan olika saker. Engelmann 

& Hess (2009) uttrycker att man måste veta var kunskaperna bottnar i och det tror 

jag är viktigt för elevernas vilja och nyfikenhet samt att de kan se nyttan med att göra 

olika saker och att man måste kunna se en nytta med kunskapen och även vad man 

ska ha den till.   

Vissa av eleverna i år två kunde se att man kunde lära av varandra och att man skulle 

kunna ha ett samspel för att kunna lära varandra sina kunskaper och att man kan lära 

sig själv genom att lära andra. Att man kan föra över sina kunskaper men samtidigt 

lära sig något själv. Eleverna i denna undersökning visar mer åt den informella 

kunskapen som Afrwedson (1994) lyfter upp i sin forskning. Han förklarar att den 

informella kunskapen är den kunskap som individen skaffar sig genom egna 

individuella ansträngningar. Afrwedson lyfter vidare upp att ju starkare dessa olika 

kategorier formell kunskap, informell kunskap, begreppslig kunskap, procedurell 

kunskap, representationell och konditionell kunskap är emellan varandra ju större 

chanser har eleven att kunna visa sina expertkunskaper.  

Szczepanski (2009) uttrycker de tre kunskapsaspekterna som han anser centrala i 

diskussionerna kring begreppet kunskap, dessa består av den kataloga, analoga och 

dialoga kunskapsformen. Där den kataloga innefattar att man kan memorera och 

rabbla sin kunskap flytande ur minnet. Detta lyfter vissa elever upp i resultatet då de 

säger att det är kunskap när man kan berätta om något från minnet och att man kan 

berätta mycket om sin kunskap. Vissa andra elever lyfter vidare upp att man kanske 

inte behöver lära sig allt utantill för att det är svårt och onödigt att kunna kunskapen 

ordagrant från boken utan att det är viktigare att ha en kunskap och förståelse av vad 

det handlar om. I den analoga kunskapsformen hävdar Szczepanski att man jämför 

det som man redan kan med olika nya företeelser och detta kan man koppla till 

Piagets assimilation där man bygger på den redan befintliga kunskapen. Detta 

uttrycker inte eleverna så mycket om i mina frågor till dem. Dock anser jag att allt 

som eleverna lär sig i skolan är påbyggnader av kunskaper då man alltid har någon 

kunskap när man börjar etablera skolkunskaper. Den dialoga kunskapsformen 

kännetecknas av den direkta kontakten med omgivningen. Detta kan jag se 

kopplingar till de elever som säger att man kan lära vidare sina kunskaper. Då detta 

lärandetillfälle klassificeras som en dialog mellan två eller fler personer.   

6.3 Figurativ och operativ kunskap  

Imsen (2010) lyfter upp den figurativa kunskapen är den kunskap som eleverna tar 

till sig genom fakta och detaljer som lagrats i minnet. Detta kan jag se i mitt resultat 

då vissa elever i år sex menar att det är kunskap om man kan plocka fram sakerna ur 

minnet och göra det om igen eller fortsätta på en aktivitet och minnas hur man ska 

göra. Då har kunskaperna lagrats i minnet för att kunna plockas fram när eleven 

behöver detta menar Imsen stämmer med Piagets syn på den figurativa kunskapen. 

den operativa kunskapen förklarar Imsen med att det är elevernas egna generella 

kunskap som är knuten till dem själva. Dessa kunskaper bygger på elevernas 

handlanden i olika situationer.  
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6.4 Teorier om begreppet kunskap.  

Imsen (2010) hävdar att enligt Piagets teori om den kognitiva konstruktivismen så 

utmärks den av elevernas individuella lärande och detta betraktas som en individuell 

angelägenhet som sker mellan individen och den fysiska miljön kring eleven. Då det 

innebär att eleven konstruerar sin egen kunskap utifrån de olika stimulanser och 

möjligheter så ligger det mycket i miljöns utformande för att eleverna ska kunna ta 

till sig alla kunskaper. I min undersökning har inte eleverna betonat miljöns 

betydelse för deras kunskapsinlärande. Imsen uttrycker att den sociala 

konstruktivismen syftar till att man ska enas kring kunskap detta menar att vi lär oss 

genom de sociala interaktioner och förståelsen som man har fått med tiden. Detta 

t.ex. genom debatt, diskussion eller umgänge med olika människor. Genom att 

eleverna både i tvåan och sexan ger kopplingar till att man kan lära av varandra anser 

jag att man kan koppla detta till den sociala konstruktivismen genom att eleverna lär 

sig genom varandra samt genom samtal och diskussioner med varandra.  

Imsen (2010) visar på att enligt Vygotskij så sker all kunskap genom samspelet 

mellan olika människor att det är genom interaktionen med varandra som kunskap 

skapas. Detta tycker jag att man ser tydligare i den lägre åldern då de oftare kopplar 

kunskap till samspelets betydelse än vad de större gör. Här börjar de bli mer 

individuella. Kan vara så att de börjar lämna den sociala interaktionen för att gå 

vidare till den individuella interaktionen som Vygotskij menar kommer efter den 

sociala. Imsen lyfter fram Vygotskijs syn på den proximala zonen där det innebär att 

eleven först utför aktiviteten med en mer kunnig person för att senare kunna göra 

aktiviteten på egen hand. Detta anser jag att man tydligt ser i tvåornas resultat dock 

inte lika tydligt i sexornas resultat.   

6.5 De fyra f:n  

Eleverna i undersökningen lyfter ofta och automatiskt upp de kunskaper som man 

etablerar i skolans verksamhet. Det blir naturligt för eleverna att prata om 

kunskaperna i skolan. Då detta blir en naturlig del. Strandberg (2009) skriver om de 

fyra f:n Fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhetskunskaper. Där Strandberg 

poängterar att dessa fyra begrepp kan ge sig uttryck på många olika sätt men att de 

alltid tar stöd i varandra de används sällan var för sig. Eleverna använder ofta två 

eller fler av dessa fyra f för att kunna etablera sina kunskaper. Jag anser att eleverna i 

undersökningen syftar till dessa fyra f:en när de för sina diskussioner kring begreppet 

kunskap. Dock kan vissa f vara lite svagare i deras diskussioner de som jag anser är 

starkast hos både tvåorna och sexorna är fakta och förståelsen. Då det är viktigt att 

förstå det man ska lära sig och att detta är grunden till lärandet.  Faktakunskaperna är 

viktiga främst hos sexorna men även hos tvåorna då de säger att det är viktigt att ha 

sådana kunskaper som man kan ha användning för i sitt kommande liv och när man 

ska söka jobb i framtiden. Sexorna lyfter ju vidare upp att det är viktigt att man har 

mycket faktakunskaper när man ska göra prov o.s.v. men att man kanske inte 

behöver kunna allt ordagrant bara man vet vad det innebär och har en kunskap om 

det.  
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6.6 Kunskap och skapande  

Nobel (2001) lyfter fram att kunskaperna som kräver att man lär sig genom skapande 

situationer och att det är lättare för eleverna att inta kunskaper med hjälp av skapande 

aktiviteter. Detta lyfter inte några elever fram i min undersökning. Det kan jag anse 

vara mycket spännande, är det så att de inte anser att det är av vikt att få lära sig 

genom skapande verksamhet eller är det så att jag inte ställde de frågor som krävdes 

för att få det svaret?  

Jag anser att eleverna ofta kopplar kunskap till skolans värld och att kunskaperna är 

knutna till skolans värld. Berg (1980) hävdar att all kunskap måste vara laborativ och 

han förklarar vidare att eleverna lär sig genom tre olika laborativa sätt att inta 

kunskaper då de kan lära sig genom handling, att uppfatta kunskaper genom 

illustrationer och symboler. Jag anser att man ser ganska stora delar av detta i 

elevernas resonemang kring sin inlärning av olika kunskaper då de hävdar att de ofta 

lär sig genom att de får träna och göra saker många gånger.  

6.7 Finns det kunskap?  

Då många elever i både år två och år sex hävdade att alla har kunskaper pratade de 

mycket om att man inte klarar sig i livet utan att ha kunskaper, de hävdar vidare att 

om man går i skolan har man och får man kunskaper därigenom. Detta anser jag att 

man kan koppla till Ohrlanders (1981) teori om idealismen. Ohrlander skriver om 

idealismen och tron att all kunskap finns inne i människan redan från födseln och det 

blir lärarens uppgift att ”locka” fram kunskapen hos eleven. Detta kan jag se i mitt 

resultat då det fanns elever som trodde att alla levande människor har kunskaper och 

att man kan plocka fram de kunskaperna man behöver.  

SOU (1992:94) och Skolverket (2004) skriver om kunskapens konstruktiva aspekt, 

kunskapens kontextuella aspekt och kunskapens funktionella aspekt. I den första 

aspekten förklara SOU (1992:94) att det sker i samspel med vad eleven själv vill 

uppnå och vad den redan kan. I den andra aspekten den kontextuella så skriver de att 

kunskapen är bunden till sitt sammanhang. I den tredje som är den funktionella 

aspekten ser man kunskap som redskap. SOU (1992:94) skriver att kunskap kan 

förändras över tid då det som klassas som kunskap idag inte behöver klassas som 

kunskap om tio år. Jag anser att eleverna inte alls lyfter fram detta i sitt resonemang 

då de kanske inte tänker i dessa banor då de ofta lever här och nu. SOU (1992:94) 

skriver vidare att kunskapen är bunden till tid och rum och med detta menas att 

kunskapen finns i vissa situationer och i människans kropp för att kunna plockas 

fram vid rätt tillfälle. Detta lyfter både SOU (1992:94) och Ohrlander (1981) upp i 

sina forskningar då detta är av viss betydelse då de elever som jag intervjuat också 

sagt att de tror att all kunskap ligger inne i kroppen för att kunna plockas fram samt 

att man använder de kunskaper man behöver och det kan liknas vid en verktygslåda 

då alla olika individerna fyller denna verktygslåda med olika sorters verktyg.  

Eleverna diskuterade assimilationen mer än ackommodationen i dessa samtal då det 

var vanligare att eleverna ser det som mer naturligt att bygga på den redan befintliga 

kunskapen med nya infallsvinklar och nya sätt att se på problem. Berg (1980) i likhet 

med Piaget lyfter fram om assimilation och ackommodation och beskriver 

assimilationen som att den bygger vidare på den redan befintliga kunskapen. Här kan 

man ta in nya synsätt och få en annan bild att se på ett problem. Assimilationen sätter 

Berg (1980) i motsats till ackommodationen som innebär att man plötsligt ställs inför 

nya erfarenheter som medför att man förändrar sin syn och sitt sätt att se på ett 



29 

problem. Imsen (1997) skriver att man inte kan förmedla kunskap som en färdig 

produkt som alla ska kunna ta till sig, utan man måste kunna förmedla denna på olika 

sätt så att den kan tas emot av alla de olika individerna. I mina intervjuer har de mest 

präglat deras egen inlärning av olika kunskaper. Därför har inte detta ämne varit så 

hett i våra diskussioner.  

 

6.8 Datorer som hjälpmedel för kunskaperna  

En elev i sexan benämner att datorn är ett hjälpmedel i viss mån när eleven gör sina 

läxor eller kollar engelsk film på internet och måste kunna läsa texten. Nobel (2001) 

skriver om den stora informationsvågen som väller in över oss. Detta skriver hon har 

betydelse för att den tekniska utrustningen gör att det blir lättare för oss att ta till oss 

de kunskaper som vi vill ha. Engelmann & Hess (2009) skriver att datorstödet i 

undervisningen hjälper eleverna att kunna samarbeta med varandra dock så är det 

inte givet att eleverna kan samarbeta bara för att de får sitta vid en dator. Detta 

belyser inte de eleverna som medverkar i undersökningen vilket är ganska konstigt, 

kanske kan det vara så att eleverna ser datorn som så givet hjälpmedel att de inte ens 

behöver benämna detta eller så använder de inte datorn som hjälpmedel i 

undervisningen eller så har jag ställt fel frågor för att få just de svaren.  

 

6.9 Förslag till fortsatt forskning.   

Jag ansåg inte med min studie att lägga någon vikt vid könsfördelningen av de som 

svarade på intervjun och vilket kön som sa vad i de olika resultaten. Det skulle vidare 

vara intressant att se om det blir större skillnader i deras tankar och funderingar om 

man riktade undersökningen t.ex. till en förskoleklass och en sjundeklass.    

Vidare skulle det vara en intressant synvinkel om dessa tankar och funderingar skulle 

kunna skilja sig åt geografiskt om elever i andra sidan världen har andra tankar och 

funderingar kring begreppet kunskap. Det skulle vidare även vara intressant att kolla 

och studera hur långt man måste åka för att se de största respektive de minsta 

skillnaderna mellan årskurserna.  
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BILAGA 1 

Hej Föräldrar! 

Jag heter Karin Gottfridsson och är student på Linneuniversitet i Kalmar. Just nu går 

jag min sista termin på lärarhögskolan där jag inriktar mig på barn i grundskolans 

tidigare år.  

Som min sista uppgift på Linneuniversitet ska jag under ett antal veckor skriva ett 

undersökande arbete, ett examensarbete. Då jag har funderat länge och väl har jag 

kommit fram till att jag vill undersöka elevernas tankar och funderingar kring 

begreppet kunskap. Jag har tänkt skriva om begreppet kunskap och elevernas tankar 

och funderingar kring vad detta begrepp innebär.  Det finns många teorier och tankar 

från filosofer om vad detta begrepp innebär men det skulle för mig vara mycket 

värdefullt om jag fick ta del av vad just dessa elever tänker och anser att kunskap 

innebär.  

Min fråga till er är nu om jag får er tillåtelse att intervjua just ditt barn i denna 

undersökning. Intervjuerna kommer att spelas in för att jag senare ska kunna gå 

tillbaka och få ett säkert resultat av undersökningen.  Jag garanterar att det sker fullt 

anonymt, då verken skola, barn eller lärare kommer att namnges i uppsatsen. Jag ser 

framemot att kunna utföra dessa intervjuer med era barn men det är en förutsättning 

att jag får er tillåtelse till detta och självklart att era barn vill delta.  

Ni får väldigt gärna ta kontakt med mig om du/ni har frågor eller funderingar kring 

intervjun eller tillvägagångssättet. Svarsblankett medföljer.  

Karin Gottfridsson XXXXXX                    mailadress:  

Tack!  

Karin Gottfridsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 

Svarsblankett.  

Lämnas till skolan, snarast möjligt.  

 

Barnets namn:   

 

Jag godkänner att mitt barn medverkar i intervjun gällande deras tankar och 

funderingar kring begreppet kunskap.  

 

Ja:  Nej:  

 

Ort och datum:  

 

 

Underskrift: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 3 

Intervjufrågor kring begreppet kunskap 

1. Skulle du kunna berätta lite om vad det är att kunna något?  

 

2. Hur tycker du att man märker att man kan någonting?  

 

3. Tror du att det är bra att kunna olika saker? Varför? alt varför inte? 

 

4. Kan du berätta lite om hur man använder sina kunskaper? När använder man 

sig av sina kunskaper? Hur är det för dig?  

 

5. Tror du att det finns någon som inte har någon kunskap alls? Varför? Varför 

inte?  

 

6. Tycker du att det finns vissa saker som är viktigare att kunna än andra? 

Varför är det så?  

 

7. Tycker du att det finns något som är alldeles onödigt att kunna? Hur vet man 

att det är så?  

 


