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BAKGRUND 
 

Efterföljande text har tillkommit som en del av ett utvecklingsprojekt inom speciallärar- och 

specialpedagogprogrammen, men de frågor som behandlas är lika vanligt förekommande inom 

den allmänna lärarutbildningen. Framställningen är avsedd som ett bidrag till en diskussion om 

utbildningsfrågor och inte som ett uttryck för några fastlagda ståndpunkter, även om 

formuleringarna ibland kan ge ett sådant intryck. Däremot kommer, enligt min mening, alla 

undervisare och studenter, från tid till annan, att ställas inför de problem som diskuteras. 

Referenser saknas, något som inte skall tolkas som att jag tänkt ut allt själv, utan bara att jag 

använt vad som råkar ha stannat i mitt huvud efter många års läsning och undervisning. 

 

 

INLEDNING  
 

Utbildning är ett förändringsprojekt. De som deltar i detta projekt skall vara annorlunda vid 

studiernas slut, jämfört med vad som var fallet innan studiernas inleddes. Beträffande 

yrkesutbildning förväntas studenterna utveckla sin kompetens att utföra de uppgifter som ingår i 

yrkesutövningen. Å andra sidan bör yrket ej definieras alltför snävt. Yrkeskunskaper innefattar 

även insikt om yrkets förutsättningar, både ur institutionell, samhällelig och politisk synvinkel, 

samt idéer om alternativa sätt att ordna den aktuella verksamheten. 

 

Kompetens syftar på med vilken skicklighet arbetet genomförs och omfattar både kunskap och 

kunnande. Kunskap refererar till att veta, att känna till, vara inläst på, men även att kunna 

diskutera frågor relaterade till verksamheten, med kollegor och andra berörda. Kunnande 

hänvisar till att kunna göra, att utföra en handling, att kunna organisera, men även att, 

exempelvis, ha blick för, att lyssna, göra bedömningar. Kunskap och kunnande skiljer sig från 

information respektive ett rent tekniskt skicklighet, såtillvida att de återfinns i ett sammanhang. 

Information kan bestå av ett antal sidoställda uppgifter eller upplysningar utan inbördes 

relation, medan teknisk skicklighet kan utgöras av icke-kontextrelaterade färdigheter. 

 

Uppdelningen mellan kunskap och kunnande är naturligtvis konstlad i den meningen att det 

vanligen finns ett nära samband mellan kunskap och kunnande. Samtidigt är det skillnad på att 

diskutera undervisning på ett seminarium och att genomföra undervisning i ett klassrum. 

Skicklighet i det ena fallet motsvaras inte med nödvändighet av kompetens inom det andra. På 

samma sätt behöver inte kunskap om hur och på vilken grund en diagnos fastställs, innebära att 

man kan ställa diagnos i ett konkret fall. Att veta hur intervjuer bör genomföras betyder inte att 

man är en god intervjuare. För att så skall vara fallet, tillkommer ett moment av praktisk 

erfarenhet. 

 

Rent allmänt kan sägas att kunskap tenderar att vara generell eller abstrakt, dvs den refererar till 

förhållanden som går utöver det enskilda fallet, vilket innebär att man ser bort ifrån vissa drag 

hos företeelsen eller situationen ifråga. Kunnande har en mer konkret referens i betydelsen att 

man tar hänsyn till så många faktorer som möjligt i den aktuella situationen. Om vi tar exemplet 

med intervjuer, så kan kunskap bestå i kännedom om lämplig frågeordning, hur man formulerar 
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följdfrågor på olika sätt och hur man kontrollerar den intervjuades tillförlitlighet. I 

intervjusituationen kanske den intervjuade svarar på flera frågor samtidigt, blir störd av vissa 

följdfrågor och verkar allmänt avvaktande. Kunnandet består då av att kunna hantera 

situationen på ett smidigt sätt. Den senare förmågan innefattar den förra, men innebär en 

anpassning till situationen. Ett annat exempel utgörs av kunskap om vilka krav som skall vara 

uppfyllda för att ett samtal skall karakteriseras som deliberativt. Kunnande, däremot, innebär 

kännedom om förutsättningarna för och att kunna genomföra ett sådant samtal i en specifik 

situation. 

 

Vad gäller både kunskap och kunnande förväntas de undergå en progression under 

utbildningens gång. Det är knappast en process som utvecklas rätlinjigt. Frågan om progression 

handlar snarare om att kontinuerligt följa vad som händer med studenternas förändring, än en 

planeringsfråga. Därmed inte sagt att den senare är oviktig. 

 

Studier handlar huvudsakligen om läsning och skrivning samt, i fallet yrkesutbildning, 

diskussion av dessa texter i kombination med yrkespraktik. Med andra ord skall läsningen och 

skrivandet bidra till att praktiken betraktas med andra ögon än vad som var fallet innan 

utbildningen inleddes, samt att alternativa handlingar provas. Samtidigt skall erfarenheter från 

utbildningens praktiska del bidra till en vidgad eller mer mångsidig förståelse av lästa texterna 

och att alltmer insiktsfulla texter produceras. 

 

I det följande kommer samtliga nämnda aspekter att utvecklas. Först följer avsnitt om läsning 

och skrivning som kunskapsutvecklande processer och därefter en diskussion om progression. 

För att kunna tala om progression måste det röra sig om aspekter av utbildningen som 

återkommer vid ett flertal tillfällen eller drag som genomgående karakteriserar utbildningen. 

Detta diskuteras i påföljande avsnitt. Därefter följer ett resonemang om innebörden i 

forskningsanknytning och i anslutning till detta några kommentar om teori och teoretiskt 

resonemang samt om kunskapsprocesser av icke forskningskaraktär. Nästkommande  avsnitt 

innehåller några funderingar om yrkeskompetens och bildning. Slutligen behandlas 

progressionsfrågan återigen, nu på ett mera konkret sätt. 

 

 

 

 

LÄSNING 
 

HUR LÄSA? 
 

Olika texter eller företeelser är förknippade med olika läsarter. Man läser inte vetenskapliga 

artiklar, läxor, romaner, recept, dikter, kartor, ansikten, spel etc på samma sätt, för att inte tala 

om att läsa mellan raderna eller att söka de underliggande, icke uttalade, förutsättningarna för 

en text. 

 

Om de olika läsarterna blandas samman uppstår problem. Att läsa teorier som recept eller 

instruktioner, dvs som anvisningar för vad som bör göras, leder vanligen till att teorin ifråga 

tillbakavisas. Teorier är abstraktioner, i den meningen att de syftar till att säga något utöver det 
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enskilda fallet och har därmed inte samma konkreta referens som instruktioner, även om dessa i 

vissa fall kan vara nog så abstrakta. Att läsa och att studera har vanligen också skilda referenser. 

I skolan läser man läxor, vid universitet studerar man texter. Läser man texterna som läxor, 

kommer framgången att bli begränsad. 

 

Att läsa är med andra ord en mångfacetterad verksamhet, som kräver både insikt om skillnader 

mellan såväl texter som kontexter och därtill kulturell bakgrundskunskap. Läsning handlar om 

att söka mening, dvs göra tolkningar och dessa är kontextuellt beroende och förändras 

historiskt. Texter är i den meningen ofärdiga, omtolkningar eller nytolkningar är alltid möjliga. 

En läsning baserd på bristande kontextuell kunskap kan, följaktligen, leda till missförstånd eller 

innebära att texten framstår som oförståelig. 

 

Olika läsare närmar sig texter med olika bakgrundskunskap eller förförståelse och uppfattar 

dem därmed på olika sätt, vilket inte är någon nackdel, utan snarare kunskapsutvecklande, 

förutsatt att de olika förståelserna konfronteras med varandra. Detsamma gäller vid omläsning 

av text. Förförståelsen är annorlunda vid andra läsningen än den första, vilket kan leda till nya 

tolkningar och/eller att tidigare ouppmärksammade aspekter av texten uppmärksammas. 

 

 

 

VAD SKALL FÖRSTÅS? 
 

Syftet med läsning kan naturligtvis variera. En strävan kan vara att förstå författarens intention. 

Vad vill han eller hon ha sagt med texten? Ibland är detta direkt utsagt i texten, men vid andra 

tillfällen krävs kunskap om författarens liv, vilka texter denne producerat tidigare, vilken 

tradition personen yttrar sig i, i vilken diskussion texten är ett inlägg etc, för att kunna tolka 

författarens avsikt. 

 

En annan möjlighet är att texten skall bidra till förståelse av något fenomen eller företeelse, dvs 

det texten handlar om står i fokus. En sådan förståelse kan ligga helt i linje med författarens 

avsikt, men det är ingen nödvändighet. Texter bär alltid på innebörder som går utöver vad 

författaren avser att säga. Det kan rentav vara så att texten, för läsaren, belyser en företeelse 

som författaren överhuvudtaget inte haft i åtanke. 

 

En tredje möjlighet är att försöka förstå texten i sitt historiska och kulturella sammanhang. När 

Fröbel utpekas som lekens fader kanske han inte avsåg den aktivitet vi vanligen tänker på när vi 

talar om lek eller när Rousseau framställs som en förespråkare för fri fostran så gällde det 

möjligen under hans livsperiod, men att den uppfostran han förespråkade med dagens mått mätt 

kan uppfattas som väl kontrollerad. Det kan också röra sig om att begrepp ex. släktskap har 

olika innebörd i olika kulturer och att samma språkliga uttryck ges olika innebörd i olika 

teoretiska sammanhang. Piagets assimilationsbegrepp har, exempelvis, inte riktigt samma 

innebörd som när vi talar om assimilation som en del av fotosyntesen. 

 

En ytterligare möjlighet är att läsaren ställer sig frågan ”Vad betyder den här texten för mig?”. 

Hur bidrar texten till läsarens orientering i världen, hur förhåller den sig till dennes tidigare 

erfarenheter och/eller till frågor han eller hon funderat över? Vilka associationer eller bilder 

framkallas av läsningen? 
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Den lästa texten kan följaktligen relateras till författaren, till andra texter, till någon utomtextlig 

företeelse, till kulturell kontext och/eller läsarens erfarenhet. Det ena syftet utesluter inte det 

andra, men beroende på var tyngdpunkten läggs kommer texten att läsas på olika sätt och med 

varierande innebörd. 

 

 

VARFÖR LÄSA? 
 

Vad gäller läsning inom yrkesinriktade utbildningar så läser man, idealt sett, för att bättre kunna 

orientera sig i omvärlden (förstå vilken situation man befinner sig i, vilket problem eller fråga 

man står inför och/eller se möjliga handlingsalternativ), men också för att bli en bättre läsare, 

dvs kunna betrakta texter ur flera perspektiv och tolka dem på ett allsidigt sätt.  

 

Att relatera olika texter till varandra eller att betrakta dem i skenet av varandra kan innebära att 

nya innebörder framträder, att eventuella brister i ett resonemang uppmärksammas, att man 

inser att vissa viktiga aspekter förbisetts, att man blir klar över att andra synvinklar eller att 

andra utgångspunkter kan ge ett annat resultat. På så sätt fungerar läsningen som ett 

tankeredskap, som både kan riktas såväl mot läsarens eget tänkande som föremålet för dennes 

intresse och relationen däremellan. 

 

Läsningen kan också resultera i ett förändrat seende och en förbättrad hörsel. Världen betraktas 

genom nya begreppsliga glasögon, varvid både vad som uppmärksammas och innebörden i vad 

som ses, förändras. En skärpt hörsel betyder att man lägger märke till hur saker sägs, med 

vilken betoning, i vilket röstläge och med vilken betydelse, men också att man uppfattar vad 

som inte direkt utsägs (jmf läsa mellan raderna). 

 

Sammantaget kan läsning leda till en omprövning eller utveckling av tidigare uppfattningar och 

därmed en insikt i det mänskliga livets komplexitet, inklusive de uppgifter man står inför i sin 

yrkesutövning. Under gynnsamma förhållanden kommer yrkessituationen att betraktas med nya 

ögon, samtidigt som erfarenheterna från yrkespraktiken bidrar till att fylla texten med innehåll. 

 

LÄSNING I UNDERVISNINGSSAMMANHANG 
 

Läsning förutsätter någon form av selektionsmekanism och tolkningsram. Vid institutionellt 

ordnade studier är dessa, till stor del, bestämda av någon annan än läsaren. Utvalda texter skall 

läsas,  förstås och behandlas på speciella sätt, men dessa sätt är inte alltid särskilt tydligt 

uttryckta. De formuleras i form av abstrakta ideal som exempelvis kritik, analys, reflektion, 

tolkning, diskussion etc. Hur dessa begrepp skall förstås varierar naturligtvis med text, situation 

och vilken uppgift man står inför, vilket inte hindrar att man kan föra en allmän diskussion om 

deras innebörd.  

 

Till syvende och sist handlar det ändå om utveckla ett möte mellan de abstrakta innebörderna 

och de konkreta situationerna. Vad kan det innebära att analysera ett bestämt fenomen, hur 

reflekterar man över en given företeelse, vad menas med att diskutera en aktuell fråga osv. 

Uppgiften är dubbel såtillvida att vad som förväntas styra läsningen samtidigt skall utvecklas 

genom läsning, dvs läsandet skall bidra till en kritisk blick, analytisk förmåga, ett reflekterande 

förhållningsätt etc, vilket sedan skall vara vägledande för vidare läsning.  Ett problem här är att 

inom en undervisningskontext bedöms studenten, dvs det skall helst på förhand specificeras 
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gentemot vilka kriterier bedömningen skall ske. Om dessa definieras alltför snävt, både till antal 

och omfång, kan det komma att strida mot den begreppsliga rörligheten, de ständigt möjliga 

omtolkningarna av en text och att texters innebörd varierar med kontext eller mot vilken 

bakgrund de läses. Läsning som utgår från föreskrifter om vad som bör läsas och där kontroll 

förekommer riskerar att resultera i ett instrumentellt förhållningssätt till texter, dvs de läses i 

första hand för att uppfylla kurskraven. Om så är fallet motverkas eller uteblir den stimulans till 

vidare läsning som borde vara en följd av studierna. 

 

 

 

ATT SKRIVA 
 

Skriver gör man, vanligtvis, för att man vill ha något sagt antingen till sig själv eller till andra. I 

det första fallet kan det handla om att ordna tankarna och att söka ett språk, som uttrycker det 

jag vill ha sagt. Skrivandet kan bidra till att man bättre förstår sig själv. Man skulle kunna 

uttrycka det som att det är först när man läser vad man skrivit, som man förstår vad man vill ha 

sagt eller hur man tänkt. Riktar man sig till andra och vill bli förstådd måste tankarna 

presenteras på ett sammanhängande sätt och med hänsyn tagen till den andres tänkande. 

Samtidigt motsvarar det skrivna aldrig direkt tanken. Texten kan säga mer eller mindre än 

avsett, både för den skrivande och läsaren. På så sätt uppstår en skillnad, som kan fungera som 

en drivkraft för skapande. Skrivandet kan öka medvetenheten om mellanrummet mellan språk 

och det språket refererar till, dvs att det inte finns någon entydig relation mellan språk och det 

som skall uttryckas och att olika språkliga uttryck skapar olika bilder av samma fenomen. Att 

skriva är en läroprocess såtillvida att bilden av föremålet för framställningen kan förändras 

under skrivandets gång. Dels som uttryck för nämnda avsaknad av direkt relation mellan 

språkligt uttryck och vad språket refererar till, dels som en följd av att uppmärksamheten på 

företeelsen ifråga skärps. 

 

Att skriva innebär inte bara att återge vad man läst eller varit med om, utan man förväntas göra 

något (analysera, kritiskt granska, sammanfatta, jämföra, erbjuda en tolkning, berätta något 

viktigt…) med sina erfarenheter, lästa eller upplevda. Det betyder att, under gynnsamma 

omständigheter, den fråga eller företeelse som avhandlas framträder i ett nytt ljus. Skrivandet 

utgör en kunskapande och/eller förståelseprocess. Förut ouppmärksammade eller förbisedda 

aspekter framträder, relationer eller samband uppmärksammas och därmed förändras tolkningen 

av vad texten handlar om eller så stärks den ursprungliga uppfattningen. Att göra något med en 

text har följaktligen en dubbel betydelse. Dels innebär det att behandla texten på ett särskilt sätt 

(granska kritiskt, analysera, tolka…), dels att med textens hjälp göra något med det texten 

handlar om (återigen kritiskt granska, analysera, tolka…) 

 

Skrivande kan betraktas som ett sätt att tänka, men tänkandet varierar med skrivuppgift och 

syfte. Man utformar inte en skrivelse till kommunen, en information till föräldrar, ett 

debattinlägg, en rapport om en elev, ett läromedel eller C-uppsats på samma sätt. I samtliga fall 

krävs någon form av systematik, övervägande om språkval, en föreställning om läsarens 

bakgrundskunskap samt en idé om vad man vill säga, men beroende på typ av text sker en 

variation på alla dessa punkter. 

 

Om en skrivelse till kommunen handlar om en begäran av något slag redogör man för 

situationen och eventuella alternativa lösningar om sådana finns, samt motiverar vilken åtgärd 
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som är att föredra, vilket innebär en genomgång av för- och nackdelar med olika åtgärder. 

Vidare kan man hänvisa till policydokument och föreliggande regler, samt eventuellt till hur 

andra liknade fall behandlats. Slutligen kommer en beskrivning av vilka konsekvenserna blir 

om inget görs. Tonen är vanligen formell och opersonlig, men beroende på situation och var i 

ett förlopp man befinner sig kan den vara mer eller mindre skarp och känslomässigt laddad. 

 

En information bygger på en föreställning om motpartens kunskaper och bör vara systematiskt 

uppbyggd, såtillvida att det framgår vad som är huvudpunkterna och vad som är 

sidoinformation. Läsaren skall inte bli osäker och undra hur texten skall tolkas eller vad som 

avses. Beroende på vad informationen handlar om kan det finnas behov av en bakgrund eller 

förklaring till varför informationen ges. Språket bör vara så enkelt och entydigt som möjligt och 

relationen till mottagaren avgör hur personligt man uttrycker sig. 

 

Ett debattinlägg är vanligen av en lite annan karaktär. Där rör det sig om att framhålla styrkan i 

de egna argumenten och svagheten i motpartens ståndpunkt. Man riktar sig mer till läsaren av 

texten än den man diskuterar med, varför man också måste ta hänsyn till vilka argument som 

kan verka övertygande från deras synvinkel. Syftet är mera att övertyga om det förträffliga i ens 

egen hållning än att utreda en fråga. Tonen är vanligen  polemisk, dvs formuleringarna kan vara 

lite hårddragna och skarpa, men framställningen bör ändå ge ett  balanserat intryck. 

 

I en uppsats av mera vetenskaplig karaktär utreds frågor, vilket innebär att man redogör för 

utgångspunkterna, hur man har tagit sig an uppgiften eller hur man strukturerat sitt resonemang. 

Eftersom de flesta frågor är komplexa har ofta vissa aspekter uteslutits och därför finns också 

svagheter i undersökningen och osäkerhet angående vilka slutsatser som kan dras. Vari dessa 

svagheter och osäkerheter består bör framgå. Det bör också klart framgå vad som är slutsatser 

av undersökningsresultatet och vad som är uttryck för författarens åsikt. 

Texten är nyanserad, såtillvida att den aktuella frågan behandlas ur olika aspekter och det finns 

överväganden om den kunnat undersökas på ett annat sätt med ett annorlunda resultat. Språket 

är vanligen relativt formellt och komplext, men komplexiteten bör bidra till klarhet och inte 

bara finnas där som en formsak. 

 

Handlar det om att läromedel, programmatiska texter, rapporter om elever eller redogörelser för 

undervisningsprojekt får man göra andra överväganden och de exempel som givits ovan är inte 

tänkta att vara några mallar för hur man skall skriva, utan bara utgöra exempel på att olika 

överväganden görs i förhållande till olika texter och kontexter i vilka de tänks fungera. 

 

 

 

SKRIVANDETS VILLKOR I STUDIESAMMANHANG 
 

I studiesammanhang åläggs studenten skrivuppgifter och dessutom finns krav på vad texten 

skall innehålla och hur den skall utformas. Man är följaktligen inte fri att berätta sin egen 

historia, vilket betyder att det ställs speciella krav på hur tankarna skall ordnas och med vilket 

språk. Eftersom mycket av det som skrivs skall relatera till olika texter, så kommer 

skrivuppgifternas karaktär att påverka läsandet och det är antagligen också syftet, även om det 

inte alltid uttrycks klart. Frågan blir då om skrivuppgifterna vidgar eller snävar in läsandet, 

bidrar de till att man upptäcker nya aspekter, vidgar seendet eller till en fokusering på vad man 

uppfattar som tillhörigt uppgiften. Båda läsarterna kan ju vara skrivuppgiftens avsedda syfte. 
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Problem kan emellertid uppstå om fokuseringen inriktas i enlighet med vad man tror att någon 

annan vill att man skall skriva eller vad man uppfattar som bedömningskriterier. Annorlunda 

uttryckt, om skrivandet ensidigt uppfattas som ett kontrollmedel kan den tilltänkta 

läroprocessen utebli.  

 

Det finns också en risk för en motsättningen mellan tydliga, entydiga 

läsanvisningar/uppgiftsinstruktioner och ett självständigt tänkande. Vill det sig illa kan de 

uppgifter som ges, motverka den kunskapande process de syftar till. Detta kan inträffa både när 

uppgiften är för snävt eller vagt formulerad. I det första fallet försöker man följa av andra 

formulerade instruktioner. Detta kan också vara fallet vid vaghet. Eftersom man inte vet vad 

som förväntas konstruerar man en kravbild, i enlighet med tidigare studieerfarenheter, eller så 

upprepar man något som vid ett tidigare tillfälle passerat som godkänt. Med andra ord kan även 

det icke formulerade verka styrande. 

 

PROGRESSION 
 

Undervisning syftar till förändring i en viss riktning, progression. Den studerandes kunnande 

och kompetens skall utvecklas mot vad som utsägs i målskrivningarna. Studenterna skall med 

andra ord i några hänseenden vara annorlunda vid utbildningens slut jämfört med starten.  

 

Kunskapsutveckling är emellertid en osäker process, både vad gäller vilka vägar den tar och 

vad som vid en viss tidpunkt kan sägas ha uppnåtts. Målen är vanligen mångtydiga och anger 

snarare riktning än slutpunkt. De anger vilka kompetenser som skall befrämjas och det kan 

göras på olika sätt, samtidigt som förändringar kan ta sig icke förutsebara uttryck. Progression 

är inte någon rätlinjig eller entydigt planerbar process. Den måste vara föremål för ständig 

undersökning. En undersökning som i sig bidrar till att den tänkta utvecklingen kommer till 

stånd. Progression är med andra ord inte i första hand en kursplanefråga och man kan ställa 

frågan om progression, i meningen bestämd utvecklingsgång, kan planeras fram. 

 

Progression beskrivs ibland som fördjupning, exempelvis att tränga in i en problematik i syfte 

att uppenbara en eventuell komplexitet, men den kan också förstås som breddning, dvs att 

erövra nya kunskapsområden och därmed möjligheten att betrakta ett och samma problem ur 

olika synvinklar. Något som också innebär att världen framträder som mera komplex än 

tidigare. Fördjupning och breddning är följaktligen inte två separata rörelser, utan utgör idealt 

varandras förutsättningar och därmed två aspekter av progression, vilket inte hindrar att den ena 

sidan tidvis kan dominera över den andra. 

 

 

HUR KAN PROGRESSIONSBEGREPPET UPPFATTAS, NÅGRA FÖRSLAG. 
 

 En föreställning om progression kan utgå från en idé om att det finns en utvecklingsgång som 

är möjlig att specificera. Den kan antingen bestå av intellektuella stadier som all 

tankeutveckling genomgår eller att det studerade materialet är av sådant slag att studiet 

kan/måste byggas upp sekventiellt och om detta görs på ett omsorgsfullt sätt kommer man att 

uppnå det uppsatta målet. Detta förutsätter att man arbetar med relativt entydigt material och att 

målet kan anges på ett tydligt sätt. Om inte så är fallet blir det lite komplicerat att 

förutbestämma en viss utvecklingsgång. Vad gäller frågan om intellektuella utvecklingsstadier 
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som följer på varandra i en viss ordning, så återstår det väl att visa att det skulle finnas någon 

sådan oberoende av material och problematik. 

 

Ett närliggande synsätt handlar om att börja med det enkla och gå mot det komplexa eller svåra. 

Vad som är enkelt eller svårt kan bestämmas utifrån ämnesinnehåll eller studenternas 

förkunskaper. Rimligen handlar det om en kombination. Utgångspunkten ligger både i vad som 

är känt för studenterna och i graden av komplexitet hos de frågor som behandlas. Skillnaden i 

förhållande till föreställningen om en sekventiell utvecklingsgång ligger i att utgångspunkten 

återfinns i studenternas tänkande, vars utveckling knappast är förutsägbar. Något som gör det 

omöjligt att på förhand, med någon större säkerhet, fastställa vilket kursinnehåll som leder till 

vilket resultat. 

 

En ytterligare variant av progressionstänkandet kan ta sin utgångspunkt i kursmålen eller 

examenskraven. Dessa kan brytas ned i delmål och sedan tänker man sig att om dessa uppnås så 

kommer också de övergripande målen att uppfyllas. Denna idé behöver inte innefatta någon av 

de tidigare angivna, utan kan ta sin startpunkt i en analys av vilka aspekter som ingår i slutmålet 

och dessa får sedan utgöra delmålen i studiet. En underliggande tanke är antagligen att helheten 

är lika med summan av delarna och att studenterna uppfattar och tolkar ett bestämt innehåll på 

ett likartat sätt. 

 

Ett något annorlunda resonemang kan utgå från föreställningen om kunskapens väg som en 

omväg och dessutom en väg där man stöter på motstånd. Hur detta skall hanteras och vad som 

blir resultatet av olika handlingsalternativ kan inte till fullo förutses och därför blir vägen 

osäker. Man kan sikta mot ett mål, men hur man tar sig dit bestäms under resans gång och det 

finns flera vägar att ta sig dit. Ett sätt att tänka inom ramen för ett sådant synsätt är att kunskap 

skapar okunskap. Att studiet producerar sina egna frågor  eller utmaningar och att det 

därigenom sker en nyansering av den problematik som studeras. Ju mer bevandrad man är inom 

ett område, desto fler frågor, tveksamheter och alternativa tolkningsmöjligheter och sådana 

funderingar skulle kunna vägleda de fortsatta studierna. Detta förutsätter att det inom ramen för 

de uppställda målen finns en rörelsefrihet och att deltagarna kan fatta beslut om vilken väg man 

skall välja. Det sistnämnda är inte helt lätt inom ett system där studiegången är på förhand 

strukturerad och där man rör sig från ett studieområde till ett annat enligt ett bestämt 

tidsschema. 

 

 

VAD KAN PROGRESSION OMFATTA? 
 

Oavsett uppfattning om progressionens innebörd står man inför problemet vad progressionen 

skall omfatta eller centrera kring. Finns det något som skulle kunna kallas rotkunskaper eller 

centrala begrepp inom det aktuella området? Finns det problemområden som ej kan negligeras? 

Handlar det om att successivt införa ytterligare perspektiv på eller teorier om en problematik 

eller rör det sig om att kontinuerligt vidga ett studieområde? Beroende på om det är begrepp, 

problem, perspektiv eller studieområde som fokuseras kommer progression att få lite olika 

innebörd. Samtidigt är de olika ingångarna relaterade till och utgör förutsättningar för varandra. 

 

Att utgå från rotkunskaper eller begrepp (ex. erfarenhet, dialog, didaktik, förståelse, relationen 

teori/praktik, vetenskap, lärande…) kan innebära att studera deras varierande innebörd 

beroende på hur de används och inom vilka områden de förekommer. En nyanserad och 

komplex uppfattning av begreppsinnebörd, som under goda omständigheter blir en följd av ett 
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sådant studium, medför också, idealt, en mer insiktsfull och mångsidig uppfattning av de 

operationer begreppen refererar till. Definitionskunskap är med andra ord otillräcklig. De olika 

begreppen måste omsättas i ett material eller i en situation. 

 

En utgångspunkt i studieområden som kontinuerligt vidgas kan resultera i en rent additiv 

process. Där det ena läggs till det andra. Detta kan knappast kallas progression. Om däremot en 

inkludering av ett ytterligare kunskapsområde innebär en omtolkning av tidigare kunskaper så 

närmar man sig en situation där ett nytt perspektiv införs. För att en omtolkning skall komma 

till stånd måste det nya studieområdet vara relaterat eller kunna relateras till de tidigare 

kunskaperna, vilket betyder att både likhet och olikhet måste föreligga. Likheten är nödvändig 

för att en sammankoppling skall kunna ske. Olikheten behövs för att nya perspektiv skall 

framträda. 

 

Tar man centrala problemområden som utgångspunkt så kommer progression att handla om 

uppfattningar av dessa problematikers karaktär, men också om hur de skall hanteras. Det rör sig 

om en kombination om analytiskt tänkande och handlingsförmåga ex att utveckla en tolkande 

blick, att tänka i alternativ, att ifrågasätta det till synes självklara, att vara uppmärksam och 

utifrån detta agera på ett rimligt sätt, samtidigt som man har en beredskap att handla på ett 

annorlunda sätt Detta är inget man kommer till rätta med genom att ordna kurser eller krav på 

ett visst sätt, utan det handlar om frågor som ständigt bör aktualiseras oavsett vad man i mer 

konkret mening sysslar med. Innebörden i detta är att ju närmare man studerar en problematik 

desto mer komplex framstår den , varvid konsekvensen av en handling alltid präglas av en viss 

osäkerhet. Progressionen består i att leva med denna osäkerhet och samtidigt behålla 

handlingsförmågan. 

 

Slutsatsen av ovanstående resonemang blir att progression inte kan planeras fram i meningen en 

process som utvecklas i enlighet med givna steg som följer på och bygger på varandra. Det går 

inte att på förhand, med någon säkerhet, att säga vilken väg utvecklingen kommer att ta. 

Däremot kan utbildningen konstrueras i linje med en avsedd förändring och det kan göras mer 

eller mindre genomtänkt. Huruvida denna kommer till stånd måste ständigt undersökas och det 

glapp som framträder mellan den tilltänkta utvecklingen och vad som hänt kommer att bli den 

rörliga grund utifrån vilken den fortsatta undervisningen utformas. 

 

YRKESKOMPETENS  
 

Pedagogutbildning syftar till att studenterna skall bli kompetenta yrkesutövare. För att i ett 

sådant syfte formulera lämpliga studieuppgifter skulle det behövas en analys av de utmaningar 

pedagogerna ställs inför och vilka kompetenser som behövs för att hantera dessa på bästa sätt. I 

avsaknad av en sådan analys kan man ändå konstatera att pedagoger gör en rad olika saker. De 

deltar, exempelvis, i konferenser av olika slag, talar med föräldrar, samvekar med kollegor, 

utvärderar verksamheten, skriver rapporter och program, utreder problematiska situationer, 

deltar i utifrån kommande program eller projekt, men den huvudsakliga uppgiften är att planera 

och genomföra  undervisning. Det sistnämnda innebär bland annat att välja innehåll, presentera 

detta, förklara, instruera, exemplifiera, välja läromedel och organisera klassrumsarbetet. Detta 

förutsätter i sin tur att läraren känner sitt ämne, är allmänorienterad, vet något om elevernas 

bakgrund, kunskapsnivå och intresse, kan samarbeta med kollegor och är insatt i debatten och 

utvecklingen inom skolområdet. Undervisningen begränsar sig emellertid inte till 

ämneskunskap och kulturtekniker (läsa, skriva och räkna), utan inkluderar att förbereda eleven 
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för ett arbetsliv, som konsument av varor och tjänster och som medborgare. Allt detta skall ske 

mot bakgrund av barnens sociala och kulturella situation. Det är följaktligen en uppgift av viss 

komplexitet och omfattning. 

 

Att genomföra nämnda uppgifter förutsätter kunskap om en rad förhållanden och procedurer, 

men också en förmåga att utföra uppgifterna på ett skickligt sätt. Det sistnämnda innefattar , 

utöver behärskandet av vissa färdigheter och tekniker, kompetenser som att höra vad som sägs 

utan att det direkt uttalas, göra fortlöpande tolkningar och bedömningar, veta när man skall 

låtsas som man inget sett eller hört, veta vilket tonläge som är lämpligt etc.  Den nödvändiga 

kunskapen kan man tillägna sig genom bokliga studier, det skickliga handlandet kan bara 

tillägnas fullt ut genom deltagande i sociala praktiker. 

 

Inom utbildningen av pedagoger kan inte alla kompetenser som krävs för att  fullgöra ovan 

angivna uppgifter bli föremål för progression i någon mer systematisk mening. Däremot kan 

man hävda att generella kompetenser som att kunna beskriva, analysera, kritiskt granska, 

diskutera, tolka, förklara och förstå ingår i de flesta av pedagogers uppgifter. Granskar man de 

uppgifter som ges till studenterna inom lärarutbildningen så ställs ofta dessa krav. Dessutom 

återfinns de som inslag i all vetenskaplig verksamhet. Det sistnämnda karakteriseras, idealt sett, 

förutom av noggrannhet, systematik och allsidighet, av metodmedvetenhet, kritisk 

förhållningssätt och teorianknytning. Krav som kan sägas innefatta nämnda kompetenser. 

 

Pedagogers arbete utförs inom ramen för en institution, vilket innebär speciella villkor för 

lärande, kommunikation och tolkning, men även att verksamheten vilar på vissa traditioner och 

är utsatt för krav från olika yttre instanser, politiska beslut, kommunala projekt och 

samhälleliga förändringar. Ett gott pedagogiskt arbete kräver därför kunskap om vad dessa 

faktorer betyder för klassrumsarbetet. Återigen handlar det om att kritiskt granska, analysera 

etc. 

 

 

GENERELLA KOMPETENSER 
 

När man i utbildningssammanhang talar om generella kompetenser som, diskutera, tolka, 

förklara, granska kritiskt etc, handlar det om något annat än att i hemmet diskutera 

arbetsfördelningen, att rent allmänt meddela sin uppfattning om något som hänt, att spekulera 

över vad som kan ha legat bakom ett visst agerande och att uttrycka sin negativa syn på någon 

företeelse. Övergången mellan en vardaglig och en vetenskaplig definition av dessa begrepp är 

glidande, men i det senare fallet handlar det om ett mer rigoröst tillvägagångssätt, som präglas 

av noggrannhet och systematik och där man också kan redogöra för hur man gått tillväga. Man 

kan redovisa grunden för en tolkning, redogöra för hur man kommit fram till att ett visst 

tillvägagångssätt är att föredra framför ett annat, tala om vad förklara och kritiskt granska 

innebär. 

 

De generella kompetenserna är just generella, dvs i konkreta situationer och inför skilda 

uppgifter kommer de operationer de refererar till att variera. Att analysera ett intervjuprotokoll 

och att göra fortlöpande analyser av en pågående intervju innebär olika tillvägagångssätt och 

bygger på olika former av erfarenhet. Att förklara undervisning för kollegor respektive föräldrar 

är två olika projekt, liksom att kritiskt granska grammatikundervisning och 

matematikundervisning. 
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De ovan nämnda kompetenserna är inte åtskilda, utan förutsätter och griper in i varandra. De 

kan därför inte, på något enkelt sätt, ordnas efter svårighetsgrad. Det kan, exempelvis, framstå 

som att beskrivning är enklare än analys, men alla beskrivningar bygger på selektion, 

föreställningar om samband och vad som är centralt/perifert. I varje beskrivning finns inslag av 

analys, tolkning och kritik, även om de inte alltid är uttalade. 

 

Begreppens omfång varierar däremot och analys kan karakteriseras som mest omfattande. Den 

återkommer i någon form i alla de andra operationerna. Vilka är då likheterna och olikheterna, 

dvs skillnaderna mellan de olika kompetenserna? Samtliga kompetensers karaktär varierar med 

föremålet för undersökning, men de innehåller alltid något moment av jämförelse, med andra 

ord utgår man alltid från någon form av förförståelse, uttalad eller outtalad. Att tänka är att 

jämföra, men jämförelsen kan vara mer eller mindre uttrycklig och systematisk. Att 

kompetenser tar sig olika uttryck beroende på undersökningsobjekt betyder att det inte är 

samma sak att exempelvis analysera en text och en klassrumssituation eller en bild och ett 

konferenssamtal. I samtliga fall krävs och att man har god kännedom om fenomenet ifråga, 

antingen genom egen erfarenhet eller att man tagit del av andras redogörelser. Det är svårt att 

analysera ett material man är obekant med. 

 

ATT  ANALYSERA 
 

Vilken innebörd kan man tillskriva de olika operationerna? Om vi börjar med ”att analysera” så 

innebär det rent allmänt att säga något som går utöver vad materialet eller företeelsen ifråga 

direkt tycks uttrycka. Det handlar om att söka sig under ytan. Det kan röra sig om att undersöka 

hur ett fenomen är uppbyggt och hur de olika delarna förhåller sig till varandra. Finns det 

iakttagbara mönster eller dominerande drag och är de i så fall enhetliga eller förekommer 

motsättningar. Går det att peka på orsakssamband eller rör det sig bara om samvariationer. Om 

föremålet för intresse utgörs av en social situation kan man undersöka maktförhållanden. En 

annan fråga rör sig om vad som skall inneslutas/uteslutas i analysen eller hur avgränsas 

kontexten och därmed vad som betraktas som yttre förhållanden av betydelse eller icke 

betydelse. Handlar analysen om en text eller ett samtal kan man genom jämförelse med andra 

situationer eller texter och undersöka vad som inte finns medtaget eller inte sägs, men som 

borde finnas där. 

 

Som redan framgått är det inte lätt att på något enkelt sätt säga vad analys innebär. Intresset kan 

riktas mot sammanhang mellan olika faktorer, underliggande ej uttryckta antaganden, kontext, 

förutsättningarna för en verksamhet, kulturellt sammanhang, maktförhållanden, konsekvenser 

av en undersökning, slutsatser och deras rimlighet, vad som inte finns medtaget (uteslutits eller 

förbisetts), eventuella motsättningar etc. 

 

Beroende på fokus för intresset så kommer man att göra lite olika saker och även vad gäller ett 

bestämt fokus, exempelvis underliggande antagande för eller vad som inte finns medtaget i en 

text, går det inte att ge direkta anvisningar för hur man skall gå tillväga. Analys kan inte 

reduceras till en teknisk procedur, utan bygger på kännedom om företeelsen ifråga, teoretiska 

insikter och tidigare erfarenhet av analysarbete.  

 

ATT BESKRIVA 
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Beskriva kan framstå som enklare, mindre komplicerad uppgift än analysera, men beskrivning 

helt utan analys, om ej alltid uttryckt, är omöjlig. All beskrivning vilar på selektion, allt kan inte 

tas med. För att avgöra vad som skall tas med/uteslutas, måste man ha en uppfattning om 

helheten  och om vad som kan ha orsakat vad. Frågan uppstår också om något förbisetts, finns 

det luckor i beskrivningen, vilket avgörs utifrån om den ger en sammanhängande bild eller ej. 

Man måste även avgöra var tyngdpunkten i ett händelseförlopp eller en framställning ligger. 

Den språkliga framställningen blir också viktig. I vilken mening innebär det valda språket eller 

beskrivningskategorierna en värdering eller ett särskilt perspektiv på ett skeende eller en 

situationen.  

 

 Allt som ingår i beskrivningar kan inte iakttagas, exempelvis relationer, förhållningssätt etc, 

utan vilar på tolkningar. Beskrivningar sker inte utan syfte och frågan blir då hur det påverkar 

vad som tas med respektive utesluts och vilket inflytande det har på hur beskrivningen 

struktureras. En beskrivning kan också variera beroende på vem den riktar sig till och vilket 

sammanhang den ingår i. Handlar det om information, del av handlingsunderlag och/eller en del 

av en argumentation i en kontroversiell fråga. Beskrivningar begränsar sig följaktligen inte till 

något enkelt återgivande av vad som iakttagits. 

 

ATT REFLEKTERA 
 

Reflektion syftar på något mer än att tänka i största allmänhet. Reflektionen kan riktas åt olika 

håll. Om avsikten är att befrämja handling kan den röra sig om att reda ut vilken situation man 

befinner sig i. Eventuellt kan den tolkas på olika sätt och då gäller det att avgöra vilken tolkning 

som är rimligast. Nästa fråga handlar om förutsättningarna för förändring och vilka 

handlingsmöjligheter som står till buds inom ramen för dessa eller på vilka villkor 

förutsättningarna kan förändras. Slutligen gäller frågan vilken handling som är att föredra sett i 

förhållande till tillgängliga resurser och kompetenser och med avseende på vart man vill 

komma. Kort sagt handlar det om att klarlägga vilka handlingar som är möjliga givet vissa 

förutsättningar och vilken av dessa handlingar som är att föredra sedda i ljuset av vart man vill 

komma och om syftena är flerfaldiga krävs en avvägning mellan dessa. Reflektionens syfte är 

att vidga seendet, synliggöra fler alternativ, kort sagt tydliggöra komplexiteten, men samtidigt 

lägga grund för ett mer välgrundat handlande. 

 

Riktar sig reflektionen mot det egna tänkandet handlar det snarare om att tydliggöra min 

förförståelse, vad bland mina tidigare erfarenheter har satt spår i mitt tänkande och hur. Vilka 

perspektiv utgår jag från/inte från. Finns det dolda värden i mitt tänkande. Vad skiljer/skiljer 

inte mitt tänkande från mina kollegor. Har jag några ”käpphästar”, som jag har svårt att 

distansera mig från. 

 

Motsatsen till reflektion är deflektion, dvs tänkandet är inte av den karaktären att det kan göra 

reda för aktuellt fenomen. Det kan inträffa när lämplig vokabulär saknas, om man ensidigt 

håller fast vid ett teoretiskt perspektiv, utgår från en ideal föreställning om vad som borde ske 

eller på förhand fastslagna definitioner. Risken är att man snarare försöker legitimera en redan 

intagen ståndpunkt istället för att genomföra en undersökning. Exempel på detta kan utgöras av 

propåer av inkludering och deliberativa samtal. Man är så angelägen om att dessa företeelser 

skall kunna realiseras, att man avstår från en kritisk granskning av möjligheterna för detta. 

Används de ideala modellerna som utgångspunkt för en granskning av vad som försiggår i 

undervisningsvärlden kan de däremot ha ett kritiskt värde. Andra exempel kan bestå av 

konstateranden om att undervisning är kommunikation eller att den utgör ett 



15 
 

meningserbjudande. Uppfattas sådana påståenden som svar på en fråga, förhindrar de vidare 

tankeverksamhet, medan de istället borde ge upphov till vidare undersökningar. 

 

ATT DISKUTERA 
 

En diskussion kan vara av lite olika karaktär. För det första kan den vara utredande, dvs man 

söker gemensamt svar på någon outredd fråga. Detta liknar i stort vad som försiggår vid 

reflektion. För det andra kan den vara argumenterande, där parterna försöker övertyga eller 

övertala varandra. I en sådan situation rör det sig om att på olika sätt stärka sin egen ståndpunkt 

i förhållande till den andres. Den kan också vara granskande, undersöka utgångspunkter, 

tillvägagångssätt, slutsatser och konsekvenser av en handling eller en undersökning. 

Diskussion rör sig om att ange skäl för eller emot, att ställa olika alternativ emot varandra och 

att utreda möjliga konsekvenser för att komma fram till ett ställningstagande. 

 

Om granskningen gäller en rapport eller utredning kan man ställa frågor som : 

Finns det underlag för slutsatserna och i vilken utsträckning är de entydiga? 

Vilka är utgångspunkterna för undersökningen och vad hade hänt om de förändrats? 

Vilka frågor har ställts och kunde de formulerats annorlunda, med vilka konsekvenser? 

Finns det relevanta aspekter som ej beaktats? 

Finns det ett sammanhang i texten eller är den motsättningsfull? 

Kunde undersökningen ha  genomförts på ett annorlunda sätt och i så fall vad skulle följderna 

blivit? 

Urvalet av personer, händelser och/eller texter, hur har det påverkat resultatet? 

Om undersökningen skall göras om vad bör man då tänka på? 

Vilken är undersökningens relevans eller angelägenhet? 

 

 

Diskussion skiljer sig från reflektion, såsom de beskrivs här, såtillvida att reflektionen startar i 

osäkerhet och tveksamhet och syftet är att reducera denna. Den granskande diskussionen utgår 

från ett existerande material eller situation och betraktar den ur olika synvinklar och skapar 

därmed en viss osäkerhet, men en osäkerhet av produktivt slag. 

 

 

ATT TOLKA 
 

Att be om en tolkning är att efterfråga meningsinnehåll, betydelse eller innebörd. I en viss 

mening ägnar vi oss ständligen och stundligen åt att tolka, men i det här sammanhangen åsyftas 

en mer systematiskt tillvägagångssätt. Tolkningar är alltid relaterade till kontext. Ett och samma 

språkliga uttalande eller handling har olika innebörd beroende på sammanhang. Uttalandet 

”klockan är tre”, kan betyda det är dags att börja eller sluta, att alla inte anlänt fast så borde vara 

fallet, oj vad fort tiden går eller vi kommer inte att hinna.  

 

När vi inte förstår något söker vi jämförelsepunkter med något redan känt. Finner vi inga 

sådana så förblir vi oförstående. Resultatet av tolkningen blir beroende av jämförelseobjekt. En 

annan jämförelse skulle lett till en annan tolkning. Tolkningar är sällan entydiga, åtminstone 

inte vad gäller mänskliga handlingar och situationer. Kontext och jämförelseobjekt avgör. 
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Tolkningar är också historiskt influerade, utgångspunkten för betraktelsen av ett fenomen eller 

en händelse förändras med historiens gång. Händelser i det förflutna, både individuella och 

samhälleliga, ändrar innebörd och omtolkas allteftersom utvecklingen fortskrider och därmed 

förändrar förutsättningarna för tolkning. 

 

Likaså är kulturellt sammanhang avgörande för innebörden i handlingar, vilket pekar på 

betydelsen  av hur kontext avgränsas. Hur vitt eller snävt skall perspektivet vara. Vad som 

inkluderas/exkluderas blir avgörande för tolkningen. 

 

All tolkning vilar på någon form av förförståelse och den är i viss mening valbar, såtillvida att 

vi kan välja teoretiskt perspektiv eller alternativa synvinklar för att betrakta en företeelse. 

Samtidigt finns i alla tolkningar ett inslag av personlig erfarenhet. Människor har levt olika liv 

och det har satt spår i deras sätt att tänka, vilket får betydelse för hur de uppfattar olika 

situationer. Att så är fallet utgör inget problem så länge som en sådan personlig förförståelse 

redovisas.  

 

Tolkningar bestäms följaktligen av en kombination av förförståelse, jämförelseobjekt, kontext, 

historiskt och kulturellt sammanhang. Konsekvensen blir att alternativa tolkningar alltid är 

möjliga, men det betyder inte att vilken godtycklighet som helst är acceptabel. Tolkningar skall 

vara välgrundade. 

 

ATT FÖRKLARA 
 

Förklaring syftar till att göra reda för varför något inträffar eller varför en situation ser ut som 

den gör. Den skall icke förblandas med statistiskt samband eller korrelation, som bara säger att 

två eller flera fenomen uppträder samtidigt. För att en korrelation skall utvecklas till en 

förklaring måste den kompletteras med en redogörelse för hur de aktuella faktorerna är 

relaterade till och påverkar varandra. 

 

Förklaringar kan vara av lite olika karaktär. En vanlig indelning är orsaksförklaringar och 

intentionella förklaringar, vanligen kombineras de när det gäller konkreta fall. Den förstnämnda 

söker förklaringen till vad som sker i nuet, mot bakgrund av vad som skett i det förgångna. Den 

sistnämnda tar sin utgångspunkt i syften och avsikter, dvs hur man tänker sig att livet skall se ut 

i framtiden styr handlingar i dagsläget. Nu styrs människors handlingar vanligen av en mängd 

faktorer och det är ofta svårt att säga vilken som varit avgörande. Detta leder till vad som kallas 

narrativa förklaringar. Man redogör för vad som föregått en viss handlig eller skeende och 

tänker sig därmed att den/det mot bakgrund av aktuell situation och tidigare erfarenheter skall 

framstå som begriplig. 

 

Förklaringar kan ta sig olika utgångspunkter, vilket återspeglar olika uppfattningar om var 

drivkrafterna för handling återfinns. Tror man att individen är centrum i tillvaron blir det viktigt 

att karakterisera honom/henne som person. Vilka egenskaper, preferenser, intressen, svagheter 

utmärker personen/personerna i fråga. Är man istället av den uppfattningen att individer aldrig 

existerar ensamma utan alltid ingår i ett sammanhang söker man ge en bild av vilka strukturer 

och krafter som utmärker eller verkar i olika situationer. Återigen handlar det om att ha flera 

ingångar i huvudet samtidigt. Det ena utesluter inte det andra. 
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ATT KRITISERA 
 

En av de vetenskapliga dygderna eller uppgifterna utgörs av ett kritiskt förhållningssätt både till 

vad andra åstadkommit och vad man själv arbetar med, men även till hur samhället och sociala 

processer är uppbyggda och fungerar. I högskolelagen uttrycks detta som att ”Den 

grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenten förmåga att göra självständiga och 

kritiska bedömningar.”  

 

Vilka möjliga innebörder kan man då tilldela begreppet kritisk bedömning eller granskning? 

Allmänt sett kan kritisk granskning sägas förutsätta en föreställning om att man i en 

undersökning eller i ett resonemang kan gå tillväga på ett annat sätt än som varit fallet, att ett 

resultat kan omtolkas och/eller att en undersökning kan bygga på andra värden eller antaganden 

än de direkt uttryckta. 

 

Om vi gör en lite mer noggrann eller precis uppspaltning av möjliga innebörder skulle den 

kunna se ut som följer. 

 

Den vanligaste uppfattningen av kritisk granskning handlar antagligen om att finna fel eller 

brister i en undersökning. Man ställer frågor som: Har data samlats in på ett tillförlitligt sätt? 

Har problemet behandlats på ett allsidigt sätt? Är man berättigad att dra de slutsatser man gjort? 

Har man tagit hänsyn till alla faktorer av betydelse? Om andra aspekter hade tagits med hade 

resultatet då blivit detsamma? Finns det ett sammanhang i framställningen eller är den 

motsägelsefull eller inkonsekvent?  

 

En annan möjlighet är att uppfatta kritik som att fundera över om en undersökning kunde gjorts 

på ett annat sätt. De frågor som då blir aktuella är exempelvis: Vad hade hänt om man använt 

en annan metod, ställt andra frågor eller formulerat dem på ett annat sätt, utgått från en annan 

problemformulering och/eller utfört tolkningarna mot bakgrund av ett annat teoretiskt 

perspektiv? Man kan också ge förslag till en annan möjlig uppläggning av en undersökning 

och/eller presentera andra tänkbara tolkningar av de resultat som framkommit. 

 

En något mindre vanlig föreställning om kritik innebär att ett fenomen eller en företeelse sätts 

in i ett sammanhang, antingen för att göra det begripligt eller för att framställa en alternativ 

tolkning. Typexempel är litteratur- och konstkritik. En bok eller ett konstverk relateras till en 

viss tradition, frågeställningar som är aktuella i litteratur eller konstdebatten och/eller 

författarens livshistoria eller tidigare verk. På samma sätt kan man göra med vetenskaplig 

produktion. 

 

Kritik kan också inrikta sig på de antaganden eller värden som ligger till grund för en 

undersökning och/eller verksamhet. De kan vara direkt uttryckta eller finnas som en icke 

uttalade förutsättningar. Det kan röra sig om att en maktrelation framställs som om parterna har 

gemensamma intressen eller att en viss typ av värderingar finns inbyggda i de frågor som ingår 

i ett test eller diagnosförfarande. 

 

En ytterligare tänkbar innebörd i kritik handlar om villkoren för ett visst fenomens förekomst 

eller på vilken grund man gör en viss bedömning. I det första fallet kan det, exempelvis, röra sig 

om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett tankeutbyte skall kunna 

karakteriseras som en dialog och om de förutsättningarna gäller i ett klassrum. I det andra fallet 

kan det handla om vilken normalitet som gäller i en viss miljö, dvs på vilken grund avgör man 

om en handling eller ett skeende är acceptabelt. 
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Så långt har det främst handlat om granskning av undersökningar och de rapporter de resulterat 

i, men som framgick inledningsvis kan kritik också riktas mot olika sidor av det samhälle vi 

lever i. Man kan studera samhället och institutioner utifrån ett maktperspektiv och ställa det i 

relation till olika föreställningar om demokrati och människors möjligheter att ha inflytande 

över sina egna liv. Demokratifrågor kan också relateras till människors sociala, ekonomiska och 

kulturella levnadsvillkor. Förhållande som även har att göra med möjligheten att 

överhuvudtaget leva ett drägligt liv. Inom många samhälleliga institutioner finns program 

formulerade för vad strävar efter och hur verksamheten bör bedrivas. Kritik kan i detta 

sammanhang uppfattas som att granska huruvida de förutsättningar man erbjuder gör det 

möjligt att leva upp till målen och om det finns en överensstämmelse mellan vad man säger att 

man gör och vad som uträttas. 

 

Till sist kan sägas att kritik, liksom alla former av tänkande rör sig om jämförelse. För att få 

grepp om karaktären eller kvalitén på en företeelse eller ett skeende gör man en jämförelse med 

andra miljöer eller situationer. Detta pekar på att kritisk förmåga bygger på en god 

allmänorientering eller bildning 

 

 

TEORI/TEORETISKT RESONEMANG 
 

Inom yrkesutbildning är vad som går under beteckningen teori/praktikrelationen ständigt 

föremål för diskussion. Ibland framställs den som motsättningsfull. I andra fall sägs det inte 

finnas någon skillnad mellan de två aspekterna. Den första uppfattningen bygger ofta på en idé 

om teori som instruktion för handling. Eftersom teorier inte innehåller några sådana anspråk 

leder den till en föreställning om teori och praktik som åtskilda och sällan förenliga aktiviteter. 

Uppfattningen att det inte föreligger någon skillnad mellan begreppen kan ses som en reaktion 

på nämnda tudelning. Ett likställande av teori och praktik leder emellertid till frågan varför man 

skall använda två skilda begrepp för att referera till samma aktivitet. Det rimliga vore att 

begreppen ses som åtskilda, men förenliga. De finns i varandra, men ändå med skild innebörd 

och referens. Frågan blir då vad som skiljer och vad som förenar eller på vilket sätt det ena 

förutsätter det andra. 

 

Teorier kan ses som begreppsliga system, vilka syftar till att förklara situationer och skeenden. 

De är abstrakta i den meningen att de tar fasta på dominerande drag och tendenser, vilket 

innebär att mindre väsentliga aspekter lämnas därhän. Teorier utsäger något i allmänhet, vad 

som gäller på tvärs av enskilda fall, men kan tjäna som utgångspunkt för analys av konkreta 

situationer. 

 

 Praktik hänvisar till handlingar utförda under bestämda omständigheter och är konkreta i 

meningen att så många faktorer som möjligt inkluderas. Det betyder att dominerande drag i en 

bestämd situation kan tillhöra vad som uteslutits i teorin, varför en analys av situationen ifråga 

inte är någon enkel tillämpning av de i teorin inkluderade begreppen. Detta ogiltigförklarar inte 

teori som undersökningsinstrument. Den bidrar till att fenomen uppmärksammas och förstås på 

ett annat sätt än vad som varit fallet utan de teoretiska redskapen, men pekar samtidigt på att 

relationen teori/praktik är komplex. Därtill kommer att en situationsanalys inte ensam är 

bestämmande för vilken praktik som utvecklas. En och samma teoretiska analys kan leda till 

olika handlingar beroende på vart man vill komma. 
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Teorier skall bidra till att säga något nytt, förklara något ur ett visst perspektiv och peka ut 

annars ouppmärksammade samband. Det rör sig följaktligen inte om att konstatera om något 

visst förhållande stämmer eller inte stämmer med en teorin ifråga. Det leder knappast framåt. 

En teoretisk analys skall säga något utöver vad som direkt framträder. 

 

Vad gäller pedagogik är det lite tunnsått med mer omfattande teorier, däremot förekommer en 

del inlån från andra områden, framförallt  psykologin. Om det brister vad gäller teorier så finns 

flera exempel på teoretiska resonemang, vilket betyder att man arbetar med enskilda begrepp 

eller kombinationer av sådana för att analysera olika typer av material. 

 

Analytiska begrepp bidrar till att ordna ett material, uppfatta mönster och skillnader. Att arbeta 

med begrepp innebär både att utveckla begreppen och att sätta dem i rörelse i ett konkret 

material, dvs analysera situationer, skeenden och/eller texter. Begreppen kan vara av lite olika 

karaktär. Dels sådana som är tillämpbara på alla typer av sociala situationer, dels de som är av 

mer specifik karaktär och de senare kan ha lite olika ursprung.  

Exempel på allmänna begrepp är restriktioner, kontext, kategorier. Det är svårt att tänka sig 

sociala situationer som inte präglas av restriktioner, som inte ingår i en kontext och som kan 

omtalas utan att man använder kategorier. Samtidigt är det avgörande vilka restriktioner man 

uppfattar, hur kontexten avgränsas, samt vilka kategorier man använder sig av.  

 

De mer specifika begreppen kan dels ha sitt ursprung i pedagogiska undersökningar, dels vara 

inlånade från andra områden. Exempel på de förstnämnda är didaktisk avspårning, lotsning, 

kaosångest, pseudokonkret. De senare begreppen exemplifieras av elementär gemenskap, serie, 

situationell ironi, prekär ovetenhet, looping. Rätt använda kan begreppen bidra till att 

differentiera, peka på skillnader och göra att mönster framträder. 

 

Tar vi begreppen elementär gemenskap och serie som exempel så kan de bidra till att vad som 

vanligen betecknas som en grupp, dvs en samling människor, framträder som ganska olika 

samlingar beroende på situation. En grupp kan karakteriseras som ett antal människor med 

gemensam historia, som driver ett gemensamt projekt med viss arbetsfördelning, vilket betyder 

att en insats från samtliga deltagare är nödvändig för att nå framgång. I en elementär 

gemenskap arbetar deltagarna med samma uppgift, men de är inte beroende av varandra, utan 

följer instruktioner från en ledare. En serie syftar på att ett antal människor visserligen har 

samma mål i sikte, men de utgör snarast varandras hinder. En kö till något evenemang utgör ett 

exempel. Det skulle underlätta om de andra var frånvarande. Betraktar man ett klassrum utifrån 

de nämnda begreppen kan man få en mer nyanserad uppfattning av vad som pågår och hur en 

klass kan växla mellan olika tillstånd beroende på omständigheter, än om man bara har 

begreppet grupp till förfogande. Detta ger i sin tur ett bättre underlag för handling. 

 

En poängen med ovanstående kommentarer är att det är mindre anspråksfullt och mer realistiskt 

att tala om teoretiskt resonemang än teorier och teoretisk förankring när studenternas arbeten 

åsyftas och för den delen vad gäller en hel del vetenskapliga projekt. 

 

 

FORSKNINGANKNYTNING/BASERING 
 

Både lärarutbildning och verksamheten i skolan skall vara forskningsanknutna. Till detta kan 

man ställa åtminstone två frågor. Vad är den möjliga innebörden i forskningsanknytning och i 
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vilken utsträckning är det möjligt att forskningsanknyta verksamheten i skolan? Därtill kan man 

fråga vilka problem i skolans värld som forskningsanknytning kan tänkas vara en lösning på. 

 

Frågan om forskningsanknytning kan grovt sett betraktas ur två synvinklar, metod eller resultat. 

Är det tillvägagångssättet som präglar forskning, som skall vara vägledande för överväganden 

om hur lärarutbildning och skolans verksamhet skall utformas eller är det forskningens resultat 

som skall utgöra grunden för respektive verksamhet. Det ena utesluter inte det andra och en 

kombination är naturligtvis att föredra, men i diskussionsyfte kan det vara bra att betrakta 

frågorna separat. 

 

All mänsklig verksamhet är inte forskningsanknuten. Likväl baseras den på kunskap eller 

beprövad erfarenhet, om man så vill. Detsamma gäller skolans värld, där försiggår en hel del 

verksamhet som inte är forskningsanknuten, om inte så vore fallet skulle inte frågan om 

forskningsanknytning aktualiseras.  

 

Frågan är då om all verksamhet i skolan kan forskninganknytas. Om man syftar på det 

tillvägagångssätt som bör prägla god forskning borde det, i princip, vara överförbart till skolans 

värld. Det rör sig om att gå noggrant och systematiskt tillväga, att behandla frågor på ett 

allsidigt sätt, att utveckla teoretiska resonemang och upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt. En 

förutsättning är att man är väl insatt i de frågor som är aktuella. Det är svårt att kritiskt granska 

och teoretisera om något man har föga kännedom om. Problem kan uppstå när man har att följa 

politiska direktiv som är mer ideologiskt än vetenskapligt grundade eller på grund av rent 

praktiska omständigheter. 

 

Lite mer problematiskt blir det om tanken är att forskningens resultat direkt skall kunna 

tillämpas i skolan. Dels därför att skolan som institution ej möjliggör vilka praktiker som helst, 

dels därför att forskningsresultat ofta är av det slaget att de ej oförmedlat kan realiseras i 

konkreta situationer. Inom forskningen redovisas vanligen generella resultat. Man vill uttala sig 

utöver enskilda fall och situationer. Forskningen erbjuder generell kunskap, medan praktiken 

skall utföras i konkreta situationer av betydande komplexitet. Den generella karaktären gör att 

olika slutsatser kan dras av samma resultat. I de fall där forskningen är mer orienterad mot att 

studera konkreta skeenden, exempelvis vid etnografiska studier, handlar det mer om att peka ut 

vilka situationer pedagoger kan ställas inför och ge exempel på hur de kan hanteras, än att 

erbjuda undervisningsanvisningar. 

 

Dessutom bör forskning om skola och undervisning vara utsatt för samma rigorösa hållning, 

som förespråkas inom forskning. Forskningsutsagor kan vara motstridiga och/eller mer eller 

mindre väl underbyggda. Även forskning kan vara av varierande kvalité och i fallet pedagogisk 

forskning av mer eller mindre relevans för vad som försiggår i skolan. Undersökningar kan 

göras på olika sätt och med olika utgångspunkter, varför forskningsrapporter måste läsas 

kritiskt. 

 

Detta hindrar inte att det finns en hel del forskning som borde vara vägledande för vad son 

händer i skolan, men det är nog inte helt fel att säga att forskningen mera uttalar sig om vad 

som är problematiskt med skola och utbildning, än om vad som kan göras. Såtillvida kan 

forskning fungera som en indikator på vart uppmärksamheten bör riktas och resurser sättas in. 

Många förändringar i skolans värld drivs av helt andra krafter än forskning. Den kommer ofta 

in i en andra fas, dvs när man börjar undra över vad en viss åtgärd eller förändring haft för 

konsekvenser och beroende på resultat kan den då leda till justeringar i praktiken eller att den 

helt överges. 
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Vad i skolan värld kan svårligen forskningsanknytas? Att vara pedagog innebär att från tid till 

annan ställas inför oklara situationer, där det inte är givet vad som är bästa handlingsalternativ, 

men där det ändå finns krav på omedelbar handling. Det kan röra sig om avgöra vilket som är 

bästa sättet att förklara något, vilka exempel som bäst belyser en fråga, vilka frågor man skall 

ställa för att komma underfund med hur en elev tänker eller hur gripa in i en konflikt. I andra 

fall handlar det om att avläsa stämningar, avgöra om man skall beivra ett regelbrott eller inte, 

vilket tonläge man skall använda, vara känslig för vad som inte sägs etc. Det rör sig med andra 

ord om vad som ibland kallas förtrogenhetskunskap och som bara, fullt ut, kan förvärvas genom 

deltagande i sociala situtioner.  Forskningsanknytningen kan i dessa fall bestå i att man i 

efterhandanalyserar situationer och skeenden för att vara bättre rustad nästa gång man hamnar i 

liknande situationer. Däremot kan knappast forskning säga något om hur man konkret skall 

agera eller om vilka erfarenheter som kan överföras från den ena situationen till den andra. Det 

är en bedömning som måste göras utifrån de konkreta omständigheterna. 

 

Slutligen kan man fråga sig om propån angående forskningsanknytning är ritad till skolans folk 

eller forskningen. I det senare fallet skulle det röra sig om att pedagogisk forskning i alltför 

liten utsträckning, av skolans praktiker, betraktas som relevant. Problemet kan också bottna i 

vilken litteratur som ingår i lärarutbildningen och vilka föreställningar om 

forskningsanknytningens form och innehåll som legat till grund för just detta litteraturval. 

 

 

 

ÄR ALLT KUNSKAPANDE VETENSKAPLIGT? 
 

Undervisningen inom högre utbildning skall vila på vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket 

indikerar att det finns fler kunskapskällor än vetenskap. Det skulle, exempelvis, kunna handla 

om erfarenhet, dialog och reflektion. Dessa processer är nära förenade och griper in i varandra, 

men erfarenhet skulle kunna betecknas som övergripande. Definieras sedan kunskapande som 

en kvalitativt förändrad uppfattning eller att göra skillnad, måste dessa processer anta en 

särskild karaktär för att verka kunskapande. 

 

ERFARENHET 
 

Är erfarenhet något man har eller något man gör? I det första fallet riktas uppmärksamheten 

mot det förgångna. Man har deltagit i en verksamhet upprepade gånger och tillägnat sig vissa 

rutiner och färdigheter, en blick för vissa företeelser, ett säkert handlag etc. Det handlar 

emellertid inte om en tidsfråga, hur länge man utövat en viss aktivitet, utan om en uppövad 

färdighet eller skicklighet och den innehåller ett visst mått av intellektuell verksamhet. Den kan 

mycket väl utebli, trots långvarigt deltagande. Någon har uttryckt det som att vissa har 20 års 

erfarenhet och andra har 1 års erfarenhet 20 gånger. En successiv inövning i att hantera olika 

situationer är, å andra sidan, en förutsättning för överblick, en uppmärksamhet på vad som 

händer och möjlighet att se alternativa handlingsmöjligheter. Erfarenhet som deltagande i en 

variation av skilda situationer och skeenden betyder också att man kan känna säkerhet också i 

nya situationer. De framstår sällan som helt nya, genom att det finns möjlighet för kopplingar 

eller associationer till något man varit med om tidigare. Erfarenheten kan göra att man har 

tillgång till ett brett register av handlingsmöjligheter. 
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Utöver att tala om erfarenhet som en successiv uppbyggnad av skicklighet och färdigheter 

genom upprepat deltagande i en aktivitet, kan begreppet ges en överskridande innebörd. Det 

sker en kvalitativt förändrad uppfattning av ett skeende eller fenomen. En sådan förändring 

innebär inte bara nya insikter, utan gamla föreställningar överges eller revideras. Det sker en 

omorientering både bakåt och framåt. Erfarenhet i denna mening betyder både att något överges 

och att något tillägnas, såtillvida är den en engångsföreteelse. Den är inte möjlig att återupprepa 

och inte heller kan man återvända till utgångspunkten. Det som hänt kan inte göras ogjort, om 

så är fallet handlar det inte om erfarenhet.  

 

Beprövad erfarenhet kan förstås som att något fastställts på grund av att det fungerar i vissa 

bestämda situationer, men en teoretisk förklaring saknas. En bestämd handling ger med viss 

regelbundenhet ett förväntat utfall. Beprövad erfarenhet är ateoretisk i så motto att det handlar 

om iakttagna samband, utan vidhängande förklaring till hur dessa uppstått. Förmågan att kunna 

utföra rätt handling eller göra rätt utsaga i rätt situation behöver inte betyda att man kan 

artikulera bakgrunden till sitt handlande. Likafullt måste det betyda att ett skickligt handlande 

bygger på att man tidigare försatts i liknande situationer och dragit slutsatser om vad som hänt 

vid dessa tillfällen, annars rör det sig om rena tillfälligheter eller lyckträff. En biljardspelare 

behöver inte besitta några kunskaper om fysikaliska krafter för att uppöva skicklighet, men 

daglig träning är nödvändig för att behålla och uppöva kompetens. En pokerspelare behöver 

inte ha bevistat några kurser i psykologi för att läsa motspelarens ansiktsuttryck och lärare kan 

mycket väl höra på röst och se på ansiktsuttryck att en elev ej förstått, trots att denne hävdar 

motsatsen. 

 

 

REFLEKTION 
 

Att reflektera har tidigare behandlats, men det kan ändå vara skäl att i detta sammanhang lyfta 

fram några ytterligare aspekter av reflektion. För att göra reda för ett skeende fordras att man 

inkluderar situation, aktör, handling, medel och syfte. För var och en av dessa faktorer kan man 

fundera över hur de skall karakteriseras, vilka alternativ som hade varit möjliga och om några 

av dessa varit att föredra. Detta kan äga rum allteftersom skeendet fortskrider eller i efterhand. 

Reflektionen kan följaktligen vara ögonblicklig, viket vanligen förutsätter en viss erfarenhet av 

verksamheten ifråga, men den kan också vara mer utdragen. I det senare fallet kan det innebära 

att man provar alternativa tillvägagångssätt för att se hur de faller ut. Reflektion behöver inte 

begränsa sig till kontemplativ verksamhet, utan kan innefatta handling. Den efterföljande 

reflektionen kan vara individuell eller kollektiv. I det senare fallet deltar flera personer, sådana 

som ursprungligen deltagit och/eller sådana som har liknande erfarenheter, i granskningen av 

vad som hänt och skulle kunnat hända, vilket innebär fler infallsvinklar och tolkningar. 

Reflektionen kan följaktligen vara omedelbar eller utdragen och individuell eller kollektiv. Den 

kan också vara mer eller mindre omfattande. Det är möjligt att fokusera en elev, klassrummet, 

skolan som institution och/eller utbildning som samhällelig process. 

 

DIALOG 
 

Att delta i en kunskapande dialog skiljer sig från att samtala i allmänhet. I en dialog lyssnar 

man både till sig själv och andra. Genom att i ord formulera en ståndpunkt utsätts den för 

dubbel granskning. Dels genom att den som uttalar sig får en viss distans till det sagda och 
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därmed får möjlighet att förstå sina egna tankar på ett tidigare ej uppmärksammat sätt. Dels 

genom att den som man vänder sig till begrundar och kommenterar det man sagt. Man ställs 

inför en innebörd i det man sagt, som man inte avsett och sådant ställer krav på eftertanke och 

eventuell omvärdering av tidigare ståndpunkt. 

 

Att karakterisera dialog som en kunskapande process betyder att slutresultatet inte kan vara 

bestämt på förhand. Samtalets riktning bestäms under dialogens gång och som en följd av de 

synpunkter som framförs. Dialog handlar om att söka lösa ett för deltagarna gemensamt 

problem, vilket saknar givna lösningar och där man följaktligen kan tänka sig alternativa 

möjligheter. 

 

En dialog förutsätter jämbördighet, men skillnad. Den utgår från och skapar skillnad. Det 

betyder att deltagarna undergår förändring. Efter avslutad dialog är de åtminstone i något 

avseende annorlunda än vid starten. Att dialogen förutsätter skillnad innebär att om så inte var 

fallet, skulle det inte finnas något att tala om. Det är i skillnaderna som den kunskapande 

potentialen ligger. Liksom reflektion kan en dialog pågå under lång tid, man återkommer till 

samma fråga gång på gång eller håller kvar den tills frågan är uttömd. En god dialog innebär att 

man noggrant, systematiskt och allsidigt går igenom en problematik. 

 

 

BILDNING 
 

Bildning kan förstås som en förmåga att se relationen mellan den lilla och den stora historien, 

hur det enskilda livets utveckling hänger samman med samhällsförändringar. Det rör sig om att 

både uppfatta skillnader och samband mellan bekymmer (personliga angelägenheter) och 

problem (samhällsfrågor). Den egna personen framträder både som individ och exempel. 

 

En aspekt av ett sådant perspektiv utgörs av förhållandet mellan dåtid/nutid/framtid. Vad av det 

förflutna är verksamt i nutiden? Hur formas vår uppfattning av det förgågna av dagens 

frågeställningar? Vad betyder vår bild av det förflutna för hur vi ställer oss framtiden? Hur 

förändras vår tolkning av vad som förevarit under tidigare perioder med de förändrade 

utsiktspunkter, som den vidare utvecklingen innebär? Dessa frågor gäller både den individuella 

livshistorien och den bredare samhälleliga utvecklingen. 

 

En ytterligare infallsvinkel utgår från ett kulturellt synsätt. Människor betraktar och förstår sin 

värld via kulturellt formade föreställningar. Det innebär att samma process eller fenomen kan 

uppfattas på olika sätt beroende på utgångspunkt, vilket är en möjlig källa till konflikt, men 

också till vidgad förståelse och kunskapsutveckling.  

 

Istället för bildning kan man tala om ett intellektuellt förhållningssätt. En möjlig innebörd av 

detta består i en uppfattning att allt kan ifrågasättas och diskuteras. Ett kritiskt förhållningssätt, 

som betyder att man söker alternativa tolkningar och förklaringar till företeelser och skeenden, 

något som innefattar försök att klarlägga outtalade förutsättningar för och maktförhållanden 

som präglar sociala processer. En intellektuell person försöker stå fri från etablerade 

maktförhållanden och formulera ett perspektiv på tillvaron som både är begripligt för och 

uttrycker solidaritet med människor och grupper som av olika skäl befinner sig i en utsatt 

position. 
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En bildad lärare skulle, idealt sett, inta en intellektuell ståndpunkt, men därutöver också vara 

klok. Det sistnämnda innebär att kunna göra välgrundade bedömningar i konkreta situationer 

och handla i enlighet med dessa. Klokhet går såtillvida utöver insikt. Den innefattar en 

känslighet för hur en bestämd situation kan hanteras relaterat till en föreställning om hur livet 

borde vara beskaffat. 

 

Att tänka och bedöma är att jämföra, vilket innebär att arbeta med skillnader (enheten av likhet 

och olikhet). Vilka skillnader som leder framåt är inte på förhand givet, varför ju bredare 

jämförelsematerial desto större möjligheter. Världen kommer att te sig olika beroende vilka 

jämförelser vi gör. En bildad person är därför bevandrad inom det aktuella och närliggande 

områden, men även allmänt orienterad om människors levnadsvillkor och bekymmer. Man kan 

också tala om beläsenhet och med detta avse en pågående och oavslutad process som är bred, 

mångsidig och ospecifik, dvs motsatsen till specialisering. 

 

Om vi utgår från att världen blir förstådd via differenser eller skillnader så betyder inte det att 

saker skall hållas isär. Skillnad är en förutsättning för att frågan om sammanhang skall uppstå 

och att vara bildad innebär att se förbindelser exempelvis mellan den ovan nämnda lilla och 

stora historien. En annan viktig relation berör förhållandet abstrakt/konkret. Vi tänker begrepp 

(abstraktioner). De bidrar till att rikta tanke och uppmärksamhet, men begriplighet uppstår först 

i förhållande till en konkret situation. Det betyder att en bildad blick är en begreppsligt 

informerad konkret blick, vilket inkluderar en insikt om att olika begreppsliga filter leder till 

olika bilder. 

 

Bildning handlar inte bara om insikter och förståelse. En bildad person kan också lägga fram sin 

sak på ett klargörande sätt och helst på flera olika sätt. Personen ifråga är i denna maning både 

bekväm i sitt språk och flerspråkig. Hon/han känner sig tillfreds med sitt uttryck och kan variera 

det. Samtidigt är bildning ingen privat process. Man bildar sig inte i sin ensamhet utan 

tillsammans med andra, genom samtal eller dialog. Det betyder att även andras röster måste bli 

hörda. Det räcker inte att ha en bildad röst. Det krävs också ett bildat öra, vilket hör även det 

som inte uttalas och lyssnar även till det man ej vill höra. 

 

Ett bildat förhållningssätt kan, liksom ett vetenskapligt dito, karakteriseras med begreppen 

nyfikenhet, ifrågasättande och självreflektion. Något som pekar på bildning somen process som 

innefattar en förändring av berörda personer. Idealt omfattar denna rörelse tänkande, röst, öra 

och blick, vilket får handlingskonsekvenser och följaktligen innefattar både politiska och 

moraliska överväganden. 

 

 

KAN PROGRESSION PLANERAS? 
 

Progressionen kan gälla målskrivningar, undervisning och/eller lärande. Även om ett samband 

mellan de olika områdena är önskvärt, så upprättas det inte automatiskt. Målskrivningar 

omvandlas inte på något enkelt sätt till undervisning och vad man undervisar om, avsätter inte 

nödvändigtvis de spår hos studenterna som man tänkt sig. Undervisningsinnehåll kan inte 

likställas med lärande. I och med att ett undervisningsavsnitt är behandlat, kan det inte betraktas 

som avslutat. Fördjupning sker bla genom att man återvänder till samma problematik, varvid 

nya aspekter framträder. 
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Progression kan vara lite svår att formulera i målskrivningar, med det begränsade utrymme som 

står till förfogande och de formkrav som gäller. På undervisningsnivå kan den formuleras i 

innehållsbeskrivningar samt de uppgifter studenterna skall fullgöra, något som kräver att de 

skrivs i relation till varandra. Progression i lärandet kan avgöras utifrån en granskning av hur 

studenterna har fullgjort sina uppgifter, vilka frågor de ställer, hur de diskuterar osv. 

 

Sammanfattningsvis betyder detta att progression visserligen kan föreskrivas, men huruvida den 

kommer till stånd är en fråga som måste undersökas och eftersom utvecklingen knappast är 

rätlinjig så kräver en framgångsrik undervisning ständiga korrigeringar. 

 

HUR KAN PROGRESSION BEFRÄMJAS, NÅGRA FÖRSLAG. 
 

Det kan vara en poäng att göra skillnad mellan progression och addition. Det senare syftar på 

att nya kurser tillkommer och även om de kompletterar varandra, måste man kunna säga att de 

berikar varandra för att tala om progression. Det betyder att de olika områdena relateras till 

varandra på ett sådant sätt att uppfattningen av respektive område förändras, om så inte är fallet 

handlar det om en ren vidgning av antalet kunskapsområden. Idealt sett skall uppfattningen av 

tidigare kurser förändras i och med de fortsatta studierna och tillkommande kurser betraktas i 

skenet av de tidigare lästa. En aspekt av en möjlig progression är följaktligen att göra 

jämförelser mellan olika kurser för att söka likheter och olikheter för att på så sätt finna nya 

eller utveckla redan kända aspekter eller perspektiv.     

 

Progressionen uttrycks inte genom en stegvis utveckling, utan via en variation i vad som 

fokuseras. Undersöks ett områden så finns vid varje tillfälle flera aspekter närvarande, men 

tyngdpunkten varierar. Vill man att människor skall tänka utifrån individ, grupp och 

organisation, en inte helt ovanlig indelning, sysslar man inte med en aspekt åt gången, utan alla 

är ständigt närvarande, men fokus förläggs olika. Poängen med resonemanget är att alla tre 

aspekterna är nödvändiga för att förklara och förstå en problematik och att bara inkludera en 

aspekt innebär en omotiverad reduktion. 

 

För att kunna tala om progression måste det röra sig om fenomen som går igen i ett  flertal 

kurser ex. kritisk och analytisk förmåga, kunskapsuppfattning, kunskap om teorier, skriv- och 

läskompetens etc. Progressionen kan då, exempelvis, tänkas bestå av att olika material 

analyseras inom olika kurser, varvid analysbegreppet utvecklas. Detsamma kan gälla en 

teoretisk utgångspunkt. Ett sociokulturellt resonemang ser väl lite olika ut  inom kursen om 

soicoemotionella problem, språk respektive matematik Dessutom kan exempelvis ett 

sociokulturellt resonemang i en enklare form introduceras under först terminen för att senare 

fördjupas och görs det i förhållande till olika material kommer förståelsen för de i teorin 

ingående begreppen att utvecklas.  

 

En och samma företeelse kan behandlas ur flera synvinklar. En text kan summeras, granskas 

kritiskt, man kan fråga efter poängen eller syftet, vilka slutsatser som kan dras, vilka tankar som 

väcks hos läsaren eller vad denne lärt sig av läsningen. En annan möjlighet är att göra en 

jämförelse med en annan text som behandlar samma fråga, eventuellt en text av annorlunda 

karaktär (vetenskap, översiktsrapporter, programskrifter, förskrifter eller handledningar, 

journalism, debatt…). Ju fler möjliga ingångar till en text desto skickligare läsare. Det är också 

möjligt att utveckla en förståelse för spåkvalets betydelse vid framställning av en problematik 

och därmed en insikt om att samma fråga kan uttryckas olika och på så sätt förmedla olika 

bilder. 
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Texter kan också bli föremål för omläsning under utbildningens gång, men inte vilka texter som 

helst. De måste vara av den karaktären att en andra eller tredje läsning kan leda till nya insikter.  

 

Kurslitteratur diskuteras i seminariegrupper och sådana diskussioner kan förlöpa på lite olika 

sätt. Det kan röra sig om värderingar av texten. Om den var bra eller dålig, om man kände igen 

sig, om den var lättläst eller ej, vilka tankar den väckte hos läsaren etc. Det är inga oviktiga 

frågor, men angelägnare ur utbildningssynpunkt är kanske att inta en mer granskande hållning 

och fråga vilka de centrala tankegångarna är, hur de skiljer sig från andra uttalanden i samma 

fråga, hur är argumentationen uppbyggd, är slutsatserna berättigade osv. Man bör följaktligen 

göra skillnad mellan en läsning som går ut på att tycka något om det som sägs i texten och att 

studera hur framställningen är uppbyggd eller en undersökning har genomförts. 

 

De tidigare angivna generella kompetenserna (analys, beskrivning, tolkning etc) har ingen 

given innebörd och avsikten med att ange tänkbara aspekter av dem var att ge några ingångar 

till en diskussion om deras innebörd i olika sammanhang. Problemet om att få grepp om vad 

begreppen syftar på för operationer drabbar studenterna när de får allmänna anvisningar om att 

diskutera, analysera, reflektera, undersöka….  Det behövs antagligen, åtminstone inledningsvis 

lite tydligare anvisningar om vad som kan tänkas ingå respektive i uppgift och vilket material 

som bör samlas in. De nämnda kompetenserna utvecklas inte heller vid enstaka tillfällen, utan 

som en del av en återkommande verksamhet. 

 

Hur skulle en sådan mer detaljerad uppgift kunna se ut? Vi kan ta en undersökning av en elevs 

svårigheter i matematik som exempel. I informationen till uppgiften skulle kunna ingå: 

 

- Att tala med eleven om hur den ser på sin situation i skolan allmänt och speciellt i matematik 

samt vilket stöd han/hon anser att han/hon fått.  

- Att tala med lärare och speciallärare om hur de ser på elevens situation, vilket stöd de ansett 

sig ha gett 

- Att läsa de åtgärdsprogram som skrivits, inklusive förekommande utredningar 

- Att undersöka vad som skiljer stödundervisningen från klassundervisningen 

- Att ta reda på när problemen först dök upp och vad som därefter gjorts 

- Att karakterisera det undervisningsmaterial som används och hur undervisningen är upplagd 

- Att granska ett antal uppgifter utförda av eleven för att söka se om det finns någon systematik 

i misstagen 

 

Dessutom kan krav ställas på att de uppgifter som kommer fram skall relateras till varandra ex. 

problembild och åtgärd, lärarens, speciallärarens och elevens bild av situationen och vad som 

gjorts, de åtgärder som föreslagits med vad som gjorts osv och att fundera över och söka 

förklara eventuella skillnader. Poängen skulle vara att visa på komplexiteten i uppgiften. Vid 

nästa undersökande uppgift kan krav ställas på att studenterna själva motiverar och formulerar 

de frågar de tycker bör ställas och de områden skall undersökas för undersökningen skall 

betraktas som acceptabel.  

 

De begrepp som är centrala inom utbildningen skulle kunna behandlas på motsvarande sätt. 

Inledningsvis ges ganska tydliga besked om vad som förväntas och sedan överlåts uppgiften 

alltmer på studenten. Analysera är något studenterna förväntas göra, men vad det innebär är inte 

helt lätt att förklara. Syftet med en analys är emellertid att säga något som inte direkt framgår av 

det material man har till förfogande. Hur kan man då göra eller vilka frågor kan man ställa? 

      -    Hur avgränsa fenomenet 
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- Hur är fenomenet eller företeelsen uppbyggd, vilka är delarna och hur är de relaterade till 

varandra 

- Kan man göra alternativa beskrivningar 

- Om man jämför med något liknande fenomen , vilka är likheterna och olikheterna 

- Kan man urskilja något mönster i materialet, finns motsättning, vilka faktorer samvarierar 

- Vad orsakar vad 

- Finns dominerande drag 

- Förekommer fenomenet i olika sammanhang? Om ja, tar det sig olika uttryck 

- Vilken är relationen till yttre förhållanden 

 

Nästa gång ett begrepp aktualiseras ex. kritik får studenten själv formulera vad det innebär att 

förhålla sig kritiskt och sedan genomföra en kritisk granskning utifrån sina egna formuleringar.  

I anslutning till detta kan både begreppet och huruvida studenterna gjort vad de sagt sig ha för 

avsikt att göra diskuteras. Om detta återkommer vad gäller alla centrala begrepp kan både en 

mer nyanserad eller komplex bild av begreppen, på ett allmänt plan och hur de konkretiseras i 

olika situationer, framträda. 

 

Att lära sig tänka i enlighet med en viss teoretisk inriktning är ingen enkel sak. Det krävs en 

ganska omfattande träning, om det inte skall stanna vid att klistra benämningar på olika 

företeelser. För att utveckla en teoretisk blick fordras att man återvänder till samma typ av 

resonemang vid flera tillfällen och en systematisk inskolning i teorin genom att man studerar 

teorin i sig, vilka är de centrala begreppen, hur är de relaterade till varandra, vad gör teorin 

anspråk på att säga och som inte kan sägas lika bra på andra sätt etc. Därutöver studerar man 

några analyser gjorda utifrån teorin ifråga och slutligen försöker man sig på egna analyser för 

att eventuellt avsluta med en analys av en företeelse utifrån olika teoretiska perspektiv. Att bara 

studera teorin i sig kan lätt leda till definitionskunskap. Att studera andras analyser utifrån 

teorin kan medföra att resultaten fokuseras, men för att förstå det teoretiska arbetets innebörd 

bör uppmärksamheten riktas mot hur begreppen använts och vilka nya insikter detta medfört. 

 

Det är inte helt ovanligt att begreppen teori och praktik ges innebörden av att motsvara vad som 

händer inom den universitets- respektive skolförlagda delen av utbildningen och att förhållandet 

mellan dem beskrivs som mer eller mindre motsättningsfullt eller bristfälligt. Däri bottnar 

möjligen en del av forskningsanknytningsproblematiken. Progression skulle då kunna bestå av 

att kurslitteratur väljs på ett sådant sätt att det utifrån den är möjligt att på ett mångsidigt sätt 

diskutera  innebörden av forskningsanknytning. Genom att jämföra analyser av  

undervisningsförlopp, metodlitteratur, generella översiktsstudier, programskrifter, 

utvärderingsforskning osv, kan man dels diskutera vad i dessa skrifter som utgör resultat av 

forskning och vad som består av författarens ställningstaganden eller slutsatser utifrån 

forskningsresultaten, dels vad forskningsanknytning skulle kunna betyda i förhållande till dessa 

skrifter. 

 

Betraktar vi studierna utifrån att de skall avslutas med ett examensarbete, men också mot 

bakgrund av vad som kommer att krävas inom yrkeslivet, så bör studenterna utveckla vissa 

metodiska färdigheter, exempelvis, genomföra intervjuer, göra observationer, göra textanalyser 

(kan innefatta fysisk miljö). Detta skulle kunna göras i systematisk, men begränsad, form i 

anslutning till delkursuppgifterna. Med det avses att man fokuserar en aspekt i taget eller 

successivt inkluderar fler aspekter av metoden ifråga. Handlar det om intervjuer kan antingen 

frågeformulering, genomförande eller bearbetning av svaren placeras i centrum vid olika 

tillfällen, utan att de andra aspekterna helt utesluts. Vid andra tillfällen är observation aktuell 

och då kan uppgiften bestå i att detaljerat redogöra för någon sekvens i skeendet i syfte att 
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skärpa blicken eller öppna örat. En annan gång rör det sig om överblick över en situation 

genom att betrakta den ur olika synvinklar och med olika metodiska tillvägagångssätt. Få av 

studenterna kommer att fortsätta som forskare, men däremot förväntas de bli konsumenter av 

forskning och i det sammanhanget blir den metodiska kunskapen viktig för att kunna granska 

och bedöma tillförlitligheten i forskningsrapporter, men även för att läsa mer journalistiskt 

skrivna redogörelser för vad forskningen kommit fram till. Sådana granskningar, av mera 

populärt skrivet material, kunde med fördel även ingå i utbildningen för att öva upp den kritiska 

blicken. 

 

En aspekt av vetenskapligt tänkande utgörs rimligen av en insikt om att allt som går under 

beteckningen vetenskap inte är av samma kvalite och att det finns olika uppfattningar om vad 

som karakteriserar vetenskaplig verksamhet. Progression vad  gäller vetenskapligt 

förhållningssätt handlar då mer om noggrannhet, systematik, att se var svagheterna i en 

undersökning ligger, att uppfatta begränsningarna i en viss teori etc och att kunna diskutera 

sådana frågor, än att följa vissa formkrav och eller behärska bestämda tekniker. Progression 

skulle också kunna innefatta en insikt om att kunskap  kan utvecklas på olika sätt och att den 

kan vara av olika karaktär, dvs att vetenskaplig verksamhet bara utgör ett exempel på 

kunskapande verksamhet. 

 

Vad gäller kompetenser som inte är direkt relaterade till att läsa, skriva och diskutera och på 

vilka dessa aktiviteter endast har ett indirekt inflytande (göra bedömningar, känna av 

situationer, anlägga rätt ton, se betydelser…) så är tanken att de skall förvärvas under den 

verksamhetesförlagda delen av utbildningen. Huruvida så sker och i vilken utsträckning är inte i 

någon systematisk mening föremål för undersökning. Frågan handlar om hur man rör sig från 

kunskap till kunnande. Från att kunna säga hur man bör göra till att kunna utföra handlingen på 

ett skickligt sätt. Nu behöver inte utvecklingsgången röra sig i den riktningen. Det är fullt 

möjligt att göra rätt utan att kunna redogöra för handlingens grund och varför just den 

handlingen valts, men strävan bör ändå vara att kunna artikulera vad man gjort och varför. 

En möjlighet att utveckla denna förmåga är att låta studenterna redogöra för situationer där de 

drabbats av plötsliga insikter eller där det ställts krav på komplicerade överväganden eller 

bedömningar och sedan diskutera deras innebörd. 

 

 

AVSLUTNING 
 

Hur karakterisera progression? Progression innebär lärande, men allt lärande innebär inte 

progression. Lärande kan begränsas till en kvantitativ ökning inom ett kunskapsområde 

och/eller av antalet kunskapsområden. Progression kan betraktas som en kvalitativt förändrad 

uppfattning av något och innefattar alltid någon form av kunnande eller kompetensutveckling. 

Det rör sig om att uppfatta skillnader som gör skillnad och är en process utan slut. Nya insikter 

eller perspektiv skapar nya frågor och dessa utgör en del av progressionen. En utveckling som 

är både förutsebar och oförutsebar. Något som är föremål för en bestämd strävan och något som 

kan inträffa när man tränger djupare in i ett område. 

 

Inom utbildningssammanhang kan man försöka specificera en tänkbar progression och är man 

lyckosam kommer den att inträffa, men samtidigt kan progression utebli trots vidtagna åtgärder 

och vad gäller både studerandekollektivet och de enskilda studenterna kan den ta sig icke 

förutsebara vägar. 
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