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Abstract: 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kunskapsstyrning kommer till uttryck i 

läroplanen utifrån ett evidensbaserat perspektiv och vad för form av möjligt lärande 

som styrningen främjar. I uppsatsen används kunskapsstyrning mot evidensbaserad 

praktik som teori och idealtyp för att undersöka läroplanens styrning av kunskap och 

vad det främjar för möjligt och eftersträvat lärande. Analysen av hur kunskapsstyrning 

kommer till uttryck i läroplanstexten bygger på ett tvärvetenskapligt teoretiskt 

perspektiv på evidens. Dels så som det kommer till uttryck som ett begrepp och dels 

som ett fenomen för en ”systematik” i lärande. Metoden utgörs av innehållsanalys och 

idé- och ideologianalys av läroplanstexten. Resultaten visar att läroplanen skulle kunna 

beskrivas som kunskapsstyrning utan ett tydligt fokus på lärande. Det är kunskapen 

som sådan som står i fokus. Läroplanen är idémässigt uppbyggd för att beskrivande 

styra in mottagaren på giltig kunskap. Det är en kunskap som utgår från ett korrekt 

vetande, men som inte anges i läroplanen, samtidigt som kunskaperna ska användas 

i ett utförandets logik. Läroplanstexten separerar också begreppet kunskap från 

begreppet lärande. Sammantaget får detta konsekvenser för vad som kan uppfattas 

som möjligt lärande och eftersträvad kunskap. Lärandet som främjas i läroplanen knyts 

till individen som en fråga om förmåga. Individen får ansvar att som mottagare av 

läroplanstexten uttolka, bilda begrepp och söka vad som är korrekt vetande. Detta 

sökande måste ske med en viss systematik i fråga om metod, samt med följden att 

lärande i läroplanen får karaktären av formelkunskap. Läroplanen styr ansvaret mot 

mottagaren för att samspela i detta lärande, som innebär att söka giltig kunskap. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion om vad läroplanens kunskapsstyrning kan ha 

för konsekvenser för möjligt och eftersträvat lärande i skolan.  
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1 Styrbar kunskap 
Inom vården och socialtjänsten har kunskapsstyrning vuxit fram som ett allt mer centralt 

begrepp för styrning av verksamhet (Alm, 2015, s. 9 - 20). Att styra kunskap väcker fråga om 

kunskap är styrbar och vad det betyder? Att vi i någon form konstruerar vår verklighet och 

sätter begrepp på det vi erfar och att denna process är oss gemensam med andra gör det möjligt 

att formulera frågor (Svensson, 2019. s. 38), så som: Vad är kunskap? Går det att styra? Hur 

går det till? Och vad innebär det för form eller typ av lärande? Våra utbildningssystem bygger 

på idéen om att formulera och förmedla giltig kunskap och lärande, framhåller Strandbrink 

(2011). Wahlström (2016, s. 11) framhåller att, vad som räknas som kunskap, är den mest 

grundläggande frågan inom läroplansteori. En läroplan är också ett styrdokument för skolans 

verksamhet. 

Strandbrink (2011, s. 135) menar att giltig kunskap bara är möjligt att förmedla på ett visst 

utbildningsfält om det redan är givet vad som ingår i ett korrekt vetande. Kunskap kan på så vis 

avgränsas och det gör den möjlig att förmedla. Han framhåller samtidigt att det rätta vetandets 

grund och innehåll är instabila och omtvistade, - och dessutom föremål för ständig omvärdering 

och omtolkning. Våra utbildningssystem är platser där kunskap formuleras och förmedlas och 

även arenor för strid och konflikt kring kunskapens rätta struktur och processer. Strandbrink 

fastslår att drömmen om den fasta kunskapsmassan är på så vis alltid en dröm – ofta politisk 

och alltid utopisk. 

Likväl bygger läroplanen för grundskolan på värden, idéer och mål, som ska genomsyra 

undervisningen. Kunskapsinnehåll förtydligas i kursplaner för varje ämne genom syfte, centralt 

innehåll och kunskap. Elevens resultat ska också bedömas utifrån kunskapskrav (Lgr 11).  

1.1. Kunskapsstyrning 
Kunskapsstyrning är inte något vanligt förekommande begrepp inom utbildningssystemet. Det 

saknas helt i läroplanen Lgr 11 för grundskolan samt i ”inriktningsutredningen” SOU 2007:28 

om Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Utbildningsreformer syftar dock till att styra 

skolans verksamhet. Sundberg (2005, s. 11) framhåller att utbildningsreformer också intar en 

allt viktigare strategisk arena för modernisering, demokratisering och ekonomisk tillväxt i en 

alltmer global marknadsekonomi. Wahlström (2016, s. 17-19) framhåller att läroplansteori har 

haft stor påverkan sedan början av 1900-talet av de amerikanska forskarna Franklin Bobbitt, 

som fokuserade utbildningens effektivitet och ekonomiska samhällsnytta, och John Dewey, 

som var tidig med att just använda begreppet läroplan för samhällets behov av sammanhållning, 

samt som riktade uppmärksamhet på att undervisning måste handla om hur elevens erfarenheter 
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kan möta ett ämnesinnehåll som förmår att haka i den värld av erfarenheter som barnet redan 

tillägnat sig. Kort sagt formades två perspektiv på utbildning och läroplan, utifrån endera 

kvalifikation endera kommunikation. 

Industrin har länge använt kunskapsstyrning för det första perspektivet, att öka effektivitet och 

produktivitet. Man har fokuserat på att styra genom att förenkla och standardisera processer och 

utvärderingar med uniforma metoder. På så vis har man haft fokus på att styra själva formerna 

för lärande och vilken form av kunskap, kvalifikation, man eftersträvar (Wallo, 2008, s. 44-53). 

Det är en form av styrning som följer vad Ellström (2005, s. 185) benämner utförandets logik. 

Det syftar till eller ger upphov till rutinbaserat (manualbaserat) arbete och det främjar 

kompetens av betydelse för att hantera vanligt förekommande problem. Dess motsats är 

utvecklingens logik, som kommunikativt bygger på analys, reflektion och slutledning. 

Antonsson (2013, s. 62) framhåller att normen för organisation och ledarskap i offentlig sektor 

är industriföretaget. Inspiration har hämtats från privata företag i en global trend kallad, New 

Public Management (Alm, 2015, s. 76). New Public Management (NPM) har haft stark prägel 

under de senaste decennierna på hur den offentliga sektorn ska styras och påverkat hur 

verksamheter ska organiseras, styras, kontrolleras och redovisas (Hood, 1991, s. 3-16; 

Antonsson, 2013, s. 16). Skolan är inget undantag i detta sammanhang (Sundberg, 2005, s. 150-

151). Även om det har skett förändring av fenomenet NPM från 1990-talets decentralisering till 

2010-talets starka statliga styrning, så är idéen att öka effektivitet och produktivitet genom 

konkurrens och management som ideal kvar, i skolval och friskolor (Levinsson, 2013 s. 16; 

Höckertin, 2007, s. 7). Parallellt med ökade valmöjligheter har dock behovet av en skola med 

mätbar kunskap ökat. Det ska vara enkelt och entydigt att bedöma elevers kunskapsmassa och 

prestation. Strandbrink (2011, s. 136) menar att det förutsätter korrekt vetande och giltig 

kunskap som har en finit och väl avgränsad karaktär. 

 Kunskapsstyrning mot evidens 
Evidensbaserad pedagogik har att göra med utbildningsvetenskaplig forsknings relevans för 

den utbildningsvetenskapliga praktiken, framhåller Evaldsson & Nilholm (2009, s. 68-69). 

Kunskapsstyrning styr mot en evidensbaserad praktik. Alm (2015, s. 90) lyfter fram Hydéns 

(2008) tre skäl till framväxten av en evidensbaserad praktik (EBP) som grund för tydliggörande 

och nytta. För det första som på grund av att politiker och andra beslutsfattare behövt underlag 

för att kunna prioritera inom välfärdsområdet. För det andra har allmänheten blivit mer kritisk 

och ställer större krav som konsumenter av välfärdstjänster och vill veta att behandlingsinsatser 
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eller undervisning har effekt. Ett tredje skäl är att en stor del av forskningen finansieras av 

skattemedel och därmed följer krav på att producera användbara resultat. 

1.1.1.1 Kunskapsstyrning i skolan 

Inom socialtjänsten visar dock forskning att kunskapsstyrning inte fått avsedd effekt. Istället 

har professionerna tolkat och anpassat kunskapsstyrningens innehåll till en lokal praktik (Alm, 

2015; Avby, 2015; Antonsson, 2013). Staten har i läroplanen – kanske just därför - särskrivit 

rektors ansvar som väktare av ett samhällskontrakt (Lgr 11, s. 16-17). Wahlström & Sundberg 

(2015) beskriver läroplanens inriktning som ”standards based curriculum” och som innebär att 

läroplanen fokuserar på resultatansvar och utfall. Det är högt ställda förväntningar på att 

utbildningssystemet ska leverera. Wahlström & Sundberg (2015, s. 10) jämför med den så 

kallade ”effeciency-equity-doktrinen” som är en internationell trend som betonar likvärdighet i 

ett utbildningssystem genom att det från nationell nivå ställs tydliga, enhetliga och på förhand 

formulerade krav, för vad varje elev har rätt att få lära sig i skolan.  

Skolan är den institution i samhället som ska främja lärande och utveckla kunskaper som 

kommer till nytta för samhället i sin helhet. Wahlström (2016. s. 180) framhåller att läroplanen 

är normativ i den meningen att varje läroplan vilar på vissa grundantaganden om ett 

medborgarideal. Men samhällsbehov sammanfaller inte alltid med det individuella 

perspektivet. Läroplanstexten har dock makt att ”bestämma” vad det är som gäller för skolan. 

Det kan beskrivas som ett erbjudande men läroplanstextens utformning styr vad det är för form 

av lärande och typ av kunskap som är giltig. Betonar läroplanen konvergent entydig kunskap 

genom slutledning så styr det lärarnas undervisning och elevernas förväntade lärande, men 

själva begreppen kunskap och lärande antas i denna uppsats i sig också ha betydelse. Om ordet 

kunskap förekommer ofta i texten antas det ha betydelse för läroformen. Den som läser texten, 

exempelvis en skolledare eller en lärare, förväntas i första hand fokusera begreppet kunskap på 

ett intuitivt sätt för att bilda sig en uppfattning om textens innebörd, oavsett hur innehållet i 

kunskapen beskrivs, samt vilket till viss del intuitivt kommer att styra formen av lärande.  

1.1.1.2 Kunskapsstyrningens mottagande 

Illeris (2016, s. 182-183) beskriver vad Dreyfus & Dreyfus (1991) benämner som ”intuitiv 

expertis” hos människor, som genom sina omfattande erfarenheter inom ett fält intuitivt kan 

peka på relevanta lösningsförslag i en problemsituation. Denna intuitiva expertis är dock det 

sista steget av fem från nybörjare, avancerad nybörjare, kompetent utövare, skicklig utövare 

och som slutligen kan nå fram till slutstadiet som, expert. Om denna förmåga antas vara relevant 

för människor i gemen så torde det ha betydelse för hur skolledare, lärare och andra 
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yrkesverksamma inom skolan uppfattar läroplanen när de läser texten. Även om de är vana 

läsare av läroplanstexter så är det en lång och omfattande text som ska läsas av professionella 

som antas ha svårt att få tid till att på djupet läsa texten. Det som dock antas stå ut i texten är 

kunskapsstyrning, som idémässigt slår an de stora dragen genom återkommande ord och hur 

orden sätts samman, mer än det specifika innehållet i läroplanen. Textens idémässiga struktur 

antas styra formen för det intuitiva lärandet och hur texten i sin helhet uppfattas av läsaren, 

mottagaren av det som förmedlas i läroplanen. 

Illeris (2016, s. 284) använder ”deltagande i organiserat lärande” som rubrik för att beskriva 

hur lärande utifrån ett samhälls- kontra individperspektiv kan ha olika betydelse för lärande och 

ge upphov till olika former av lärande. Den idémässiga strukturen i en läroplanstext ger det 

organiserade lärandet betydelse och sätter ramar för korrekt vetande och giltig kunskap 

(Strandbrink, 2011). Illeris (2016, s. 288) framhåller att ett bärkraftigt lärande förutsätter att det 

dock finns en bärkraftig motivation och att man kan tillmötesgå de förutsättningar som 

motiverar för att utbildningsinsatser ska kunna ge rimliga resultat. Hur förhåller sig sådana  

förutsättningar för lärande till ett utbildningssystem som betonar likvärdighet och enkel mätbar 

kunskap? I en verksamhet där kunskapsresultat ska produceras, skolan. 

1.1.1.3 Kunskapsstyrning som idé 

Idéernas budskap kan i en text förenklas genom att frekvent använda och betona vissa begrepp 

(Bergström & Svärd, 2018). Men förenkling för att skapa ”täthet” av idéer, för att öka styrkan 

i styrningen av en läroplanstext, kan få betydelse för lärandet. Det finns en risk med förenkling 

i kunskapsstyrning till att läroplanstexten leder till en styrning av kunskap snarare än till 

kunskap genom styrning. Kunskap är helt enkelt enklare att beskriva i ord, men det kan 

begränsa lärmöjligheterna. Illeris (2016, s. 300) framhåller att det lärande som går att mäta är 

det som kallas konvergent, entydigt lärande, som kan bedömas som rätt och fel. Detta innebär 

ett lärande som koncentrerar sig på en viss output utifrån en given input, som brukar kallas 

slutledning eller deduktion (Illeris, 2016, s. 81).  

Wahlström (2016, s. 24) framhåller att lärande och utbildning i relation till läroplan och skola 

kan beskrivas kretsa i två kraftfält varav den ena har att göra med effektivitet och leverans ur 

ett samhällsperspektiv och det andra har att göra med en individs genuina personliga 

engagemang och bildning, där utbildning och lärande betraktas som ett mål i sig. Det senare 

har med en mer mångtydigt kunskap att göra, som innebär att man utvecklar olika 

outputsmöjligheter utifrån samma input, samt som har att göra med kreativitet och mångfald 

(Illeris, 2016). Av betydelse för lärande är om läroplanen överlag beskriver kunskap som något 
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som ska införlivas, assimileras, till ett redan förutbestämt vetande eller beskriver vetande som 

något som helt eller delvis ska omskapas, ackommoderas, till ny kunskap. Det finns således en 

poäng att analytiskt göra åtskillnad mellan kunskap och lärande, för att kunna beskriva den 

idémässiga konstruktionen och bedöma vad läroplanen främjar för möjligt, samt eftersträvat 

lärande. 

 Vad är problemet? 
Bidraget i uppsatsen är att utifrån ett idémässigt intuitivt perspektiv på lärande ge kunskap om 

hur kunskapsstyrning i läroplanen konstruerar förutsättningar för lärande. För skolan finns 

läroplanen som en given kunskapsstyrning. Läroplanen är ett medel för utbildningspolitik och  

källan för hela skolområdet att förhålla sig till (Strandbrink, 2011, s. 140). Till problemet hör 

att undersöka vad det är som idémässigt främjas avseende kunskap och lärande. Vad orden i 

texten, begreppen, kan leda till för handlingsorienterade slutsatser i en skola som förenklar och 

mäter. Vad det innebär för möjligt och eftersträvat lärande, samt för idékritik och reflektion? 

Ansatsen kan beskrivas som kritisk tolkande läroplansforskning av läroplanen som idésystem, 

men det teoretiska perspektivet är huvudsakligen hämtat från kunskapsstyrning inom 

socialtjänst, för att främja en intuitiv analys av läroplanstexten.  

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kunskapsstyrning kommer till uttryck i läroplanen 

för grundskolan utifrån ett evidensbaserat perspektiv och vad för form av möjligt lärande som 

styrningen främjar. 

2.1 Frågeställningar 
För att svara upp mot syftet att beskriva kunskapsstyrning i läroplanen för grundskolan och vad 

för form av lärande som främjas, har följande frågor formulerats: 

1. Hur kommer kunskapsstyrning som idé till uttryck i läroplanstexten för styrning av 

eftersträvad kunskap? 

2. Vad för principer för kunskapsstyrning framkommer i läroplanen och vad främjar det 

för lärande? 

 

3 Tidigare forskning och teoretisk inramning 
Uppsatsen fokuserar kunskapsstyrning på en idémässig intuitiv nivå utifrån vad som framträder 

i texten avseende kunskap och lärande. Lgr 11 har beskrivits som en effektiv, ämnescentrerad 

och resultatfokuserad läroplan (Wahlström, 2016, s. 94). Teoretiskt perspektiv i uppsatsen är 
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främst begreppet evidens och fenomenet en evidensbaserad praktik, som antas ha betydelse för 

att analysera hur kunskap och lärande kommer till uttryck i den resultatfokuserade läroplanen. 

Uppsatsen utgår inte från något traditionellt läroplansteoretiskt perspektiv, men den teoretiska 

ramen har influenser av läroplansteori för att ringa in sammanhangen av betydelse för skolan. 

Kunskapsstyrning är ett ovanligt begrepp inom den svenska skolan. Som stöd för att relatera 

hur kunskapsstyrning kan komma till uttryck i läroplanen kommer jämförelser göras med 

kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Socialtjänsten har som medel för att uppnå en 

evidensbaserad praktik (EBP) tillämpat kunskapsstyrning sedan två decennier tillbaka, men 

med begränsat genomslag som styrmedel (Avby, 2015, s. 44). Kunskapsstyrning för EBP 

förutsätter att professionella som socialarbetare eller lärare tar emot, bearbetar och förhåller sig 

till den kunskap som förmedlas. 

Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv kan våra handlingar betraktas som att vi människor 

själva skapar och konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden. Språk ses här som handling 

och som konstruerar verklighet i vad vi uppfattar att texten säger oss, vilket innebär att språk 

och verklighet inte kan skiljas från varandra (Bergström & Boréus, 2018). En läroplanstext kan 

således konstruera en social verklighet i interaktion med den som läser, mottagaren, och som 

kan leda till handlingsorienterade slutsatser (Bergström & Svärd, 2018, s. 145).  

Kunskapsstyrning i läroplanstexten är också diskursivt i bemärkelsen att kunskap och lärande 

på förhand ges viss betydelse. Det är begrepp som är relaterat något slags social praktik för att 

styra mottagandet om vad som är viktigt. Genom språkbruket i en text, hur orden sätts samman, 

konstrueras betydelser och som kan upprätthålla makt (Hyldgaard, 2008, s. 206-211). Makt att 

förmedla vad som är och vad som bör vara verkligt. Hur kunskap i läroplanen utformas och till 

vad den används är utifrån en konstruktivistisk ansats en fråga om aktiv handling hos sändare, 

som författat läroplanen, och hos mottagare, som läser läroplanen (Wahl, 2007). 

Med ett mottagarorienterat perspektiv på språket som en social konstruktion bestäms en texts 

betydelse av dess mottagande (Bergström & Boréus, 2018, s. 34). Inspirerat av Hans-Georg 

Gadamer är det en utgångspunkt i denna uppsats att en texts mottagande inte kan separeras 

läsarens upplevelse. Detta har betydelse för möjligheter och begränsningar i kunskapsstyrning 

som fenomen. Det har också betydelse för ett intuitivt lärande, hos den som läser läroplanen. 

Det övergripande perspektivet på lärande i uppsatsen lägger särskild vikt vid det intuitiva, som 

antas ha betydelse för läroplanen betraktad som kunskapsstyrning, samt med betoning på det 

som tydligast framträder för mottagaren. Orden har därför i sig betydelse för att signalera vilka 
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idéer som styr kunskap och lärande. De konstruerar sammansatt begreppen som är ideologiskt 

enkla att uppfatta, samt vars innehåll och betydelse inte behöver förtydligas av Skolverket. I 

fokus för uppsatsen är ett intuitivt lärande som har betydelse för lärmöjligheterna i läroplanen, 

vad som är möjligt lärande, samt som förutsätts vara centralt för både den enskilda individen 

och för samhället (jfr. Illeris, 2016). 

3.1 Kunskapsstyrningens framväxt 
Det finns inte någon enhetlig definition av kunskapsstyrning. Begreppet är relativt nytt och har 

fått snabb spridning i styrningen av hälso- och sjukvården och socialtjänsten, framförallt genom 

kopplingen till evidensbaserad medicin (EBM) respektive -praktik (EBP). 

En stat kan påverka sina offentliga verksamheter direkt eller indirekt genom olika styrmedel, 

vilka traditionellt är lagstiftning, förordningar, generella eller riktade statsbidrag, information, 

rekrytering eller organisering (Alm, 2015, s. 9). Kunskapsstyrning frånskiljer sig så till vida att 

styrformen är gränsöverskridande och förutsätter traditionell styrning att utgå ifrån. Det är en 

styrform som också avser att påverka innehållet i den professionella yrkesutövningen (Alm, 

2015, s. 10). Styrningen kombineras vanligen också med modeller som kallas beställare-

utförare-styrning. Det innebär för skolan att kommunen har utföraransvar för skolan. Medan 

staten anger målen för vad som ska uppnås. Staten styr genomförandeansvaret för vad som ska 

göras och anger inriktning för verksamheten, samt reglerar kommunens ansvar och skyldighet 

att svara för en viss verksamhet (jfr. SOU 2008:18; SOU 2017:35).  

Grundskolan är en verksamhetsform som i läroplanen Lgr 11 genomgått en omvandling till en 

mål- och resultatstyrning med stark statlig kunskapsstyrning. Där har staten intagit en helt 

dominerande expertroll som reformens uttolkare (Wahlström & Sundberg, 2017, s. 63). Det är 

karaktäriserande för svensk kunskapsstyrning att styrningen så tydligt kommer ”utifrån” och 

”uppifrån” till skillnad från den traditionella professionsteoretiska uppfattningen där 

kunskapsutveckling förmodas ske ”inifrån”, det vill säga inom professionerna själva, framhåller 

Alm (2015, s. 77). Lärare är en profession som har haft hög grad av didaktisk frihet i tidigare 

läroplaner (Ludvigsson, 2009, s. 67-68). Med ökad statlig styrning av giltig kunskap får 

fenomenet kunskapsstyrning ökad betydelse för hur undervisning kan utformas och som kan 

påverka elevernas lärande och möjlig kunskapsbildning. 

Kunskapsstyrning som fenomen slog igenom under mitten av 2000-talet i Sverige (Alm, 2015, 

s. 13). Ett mer samlande grepp kom genom statliga Ansvarskommitténs slutbetänkande (SOU 

2007:10), gällande framtida organisering av samhällsuppgifter och där man förordar att statens 

styrning av välfärdstjänsterna ska stärkas genom kunskapsstyrning. I SOU 2007:10 framhålls 
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att syftet med kunskapsstyrning är att förbättra effektiviteten när det gäller välfärdstjänster 

genom att staten tar ett större ansvar för att utveckla, sammanställa och sprida kunskap till 

berörda verksamheter, men även genom att stimulera till att den kunskap som sprids också 

tillämpas i praktiken. Ett övergripande mål är att hela landet ska ha tillgång till en likvärdig 

vård, skola och omsorg. Kunskapsstyrning har därför fördelningspolitiskt inriktas mot en ökad 

normering genom lagstiftning, föreskrifter och förordningar (Alm, 2015; Wahlström & 

Sundberg, 2017). 

Kunskapsstyrning har främst haft genomslag som ökade krav för socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården, men nämns även i statens styrningen av skolan (Statskontoret, 2005:28; 2018:11). 

Det har som fenomen länkats som medel för en evidensbaserad praktik (Avby, 2015). 

Begreppet är också diskursivt och politiskt präglat (Beckman, 2005; Johansson & Fogelgren, 

2016). På så sätt är kunskapsstyrning öppet för tolkningar. Genom myndigheternas uppdrag att 

tolka styrdokumentens betydelse med fokus på kunskap förstärker staten den organisatoriska 

styrningen av vad professioner i praktiken förutsätts göra i sitt dagliga arbete med klienter eller 

elever (Rexvid, 2016, s.1; Wahlström & Sundberg, 2015). 

 Kunskapsstyrning som medel 
Kunskapsstyrning beskrivs huvudsakligen som medel för EBP (jfr. SOU 2008:18; SOU 

2019:15). Begreppet tenderar att beskrivas endera utifrån vad Wahlström & Sundberg (2015) 

kallar mjuk styrning endera dess reglerande funktion och hårda styrning. Den mjuka styrningen 

betonar kunskapsinnehållet för att uppnå mål om effektivitet och kvalitet. Det avser kunskap 

som ska utvecklas, spridas eller forma tillämpningen i förhållande till en viss målgrupp eller ett 

verksamhetsområde. De hårda beskrivningarna av kunskapsstyrning avser en formering av en 

kunskapsbaserad verksamhet genom förordningar och lagregleringar. 

3.1.1.1 Kunskap i kunskapsstyrning 

Synen på begreppet kunskap i kunskapsstyrning varierar från något förmedlat till något som 

ska utvecklas och/eller bildas. I SOU 1999:66 slår Peter Garpenby och Per Carlsson fast att 

kunskapsstyrning inte innebär att man styr genom någon färdig eller given kunskap som 

förmedlat överförs till en mottagare, men att man däremot kan påverka mottagaren i dennes 

kunskapsbildningsprocess. Motsatt uppfattning har organisationsforskaren Karin Fernler 

(2011) som också haft betydelse för att göra kunskapsstyrning användbart, som medförfattare i 

flera olika utredningar av betydelse för kunskapsstyrning, exempelvis SOU 2012:33 och SOU 

2018:47. Fernler (2011, s. 134) framhåller att kunskapsstyrning som idé bygger på att det just 
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finns en någorlunda sammanhängande kunskapsbas som på olika sätt sprids och förmedlas till 

berörda parter.  

Ett intressant begrepp som nämns i SOU 2012:33 är kunskapsförmedling. Utredningen slår fast 

att flertalet av myndigheterna inom vård och omsorg arbetar med kunskap, kunskapsproduktion 

och kunskapsbearbetning i någon bemärkelse, och många har också en funktion gentemot 

kommuner och landsting att ge ledning och stöd – genom - kunskapsförmedling. 

Kunskapsstyrning som förmedling- alternativt kunskapsbildning ger olika förutsättningar för 

lärande, som i den första formen torde ligga närmare ett assimilativt lärande och i den andra 

formen ett ackommodativt lärande (jfr. Illeris, 2016). 

3.1.1.2 Kunskap som ett verktyg 

Vård- och omsorgsutredningen (SOU 2012:33) ser kunskapsstyrning som ett universalverktyg 

för att sätta specialiserad fackkunskap inom olika områden i ett sammanhang och som utgår 

från patienters och brukares helhetssituation och är anpassade till både brukarnas, patienternas 

och verksamheternas behov. Målet är en evidensbaserad praktik, EBP (Statskontoret, 2014). 

Man bedömde i SOU 2012:33 att en välfungerande kunskapsstyrning leder till ökad effektivitet 

som sammantaget skulle kunna ge bättre underlag för prioriteringar och lägre kostnader. Men 

man konstaterar också att myndigheterna, trots goda intentioner, har svårt att bidra så effektivt 

som skulle vara önskvärt. Kunskapsstyrning antogs också kunna möjliggöra att lösa den stora 

frågan huruvida socialtjänsten är effektiv.  

OECD:s internationella PISA-undersökningar har följts av en liknande debatt i Sverige gällande 

policys och undervisningsformers betydelser för utbildning och där man lägger mer fokus på 

resultat (output) än på insatserna (input) i form av exempelvis ekonomiska resurser och 

strukturella förutsättningar för undervisningen (Wahlström, 2016, s. 56). 

3.1.1.3 Kunskapsstyrning mot evidensbaserad praktik 

Nära begrepp som effektivitet finns ofta evidens (Svanevie, 2011, s. 26). I reformer blandas 

också politik med vetenskap (Illeris, 2016, s. 280). Reformer är en mixtur av ideologier och 

teorier. Historik kan dock sätta reformer i sammanhang (Bergström & Svärd, 2018). Därför 

följer här en redogörelse för hur EBP vuxit fram och utvecklats. 

Begreppet - evidensbaserad medicin (EBM) – fick genomslag i svensk vård under slutet av 

1990-talet (Avby, 2015, s. 19-20). EBM kan bland andra knytas till den brittiske fysiologen 

Archie Cochrane (1972) och hans kritiska skrift “Effectiveness and Efficiency”, som fick ett 

starkt genomslag i internationell medicin. Cochrane förespråkande användning av 

randomiserade kontrollerade studier för att göra medicinen säkrare och mer effektiv och även 
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mer tillämplig för praktiken (Chung & Hriday, 2009, s. 2-7). Evidensbaserade medicin kom 

dock främst att prövas och utvecklas av David Sackett med kollegor (Svanevie, 2011, s. 27-37).  

Sackett med kollegor avgränsade evidensbaserad medicin på följande vis: 

Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current best 

evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of 

evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the best 

available external clinical evidence from systematic research. By individual clinical 

expertise we mean the proficiency and judgment that individual clinicians acquire 

through clinical experience and clinical practice (Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes, & 

Richardson, 1996, s. 71). 

Den evidensbaserade bedömningsgrunden utökades i en text år 2000 av Sackett och hans 

kollegor så att konceptet även kom att omfatta patientens värden och ställningstagande 

(Svanevie, 2011). Därmed kom konceptet EBM att sammantaget utgöras av (a) praktikerns 

kunskap och omdöme (professionell erfarenhet, ”expertis”), (b) vetenskaplig systematisk 

kunskap (bästa tillgänglig kunskap, ”evidens”), samt (c) patientens situation och önskemål 

(förväntningar, värden,  ”preferenser”). Tre former av kunskap baserat på profession, evidens 

och preferens som konkluderat förutsätts konstruera en evidensbaserad praktik.  

Förväntningen på en evidensbaserad praktik är att det ska leda till ett vetenskapliggörande av 

det professionella arbetet genom förändring av kunskapskulturen och att den därmed ska ersätta 

en tidigare erfarenhetsbaserad-, auktoritetsbaserad eller opinionsbaserad kultur (Svanevie, 

2011, s. 179). Diskursanalytiskt kan det ses som en politisk handling, att evidens-basera 

kunskap, som i sig får konsekvenser (Beckman, 2005). Evidensbaserad kunskap bygger dock 

på idéstrukturer som snabbt vunnit terräng i politik. För grundskolan kan till exempel nämnas 

att regeringen i prop. 2012/13:30 anförde att forskning med relevans för skolans verksamhet 

bör vägas samman och spridas till dem som är verksamma i skolan, så att kunskaperna omsätts 

i praktiken i undervisning samt i pågående skolutvecklingsarbete.  

I SOU 2017:35 kopplas vetenskapligt evidensbaserade förhållningssätt till en evidensbaserad 

praktik i skolan för ökad måluppfyllelse och högre kunskapsresultat. Utredningen framhåller 

att skolan har behov av ytterligare kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning och 

evidensbaserade program, men utan att närmare gå in på vad det är för kunskap man specifikt 

avser och vad det är för lärande man vill främja. Konsten att inte ta ställning för att bevara en 

konfliktfri yta och dölja de eventuella bakomliggande maktrelationerna är inte ny. Sven-Eric 
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Liedman (1989) beskriver hur det kan konstrueras i en reformtext som en idéstruktur för att 

säkra makt (Bergström & Svärd, 2018, s. 162-164).  

3.1.1.4 Evidensbaserad praktik som konstruktion för kunskapsstyrning 

Kunskapsstyrning som statens styrning mot en evidensbaserad praktik har ett relativt kort 

tidsperspektiv, vilket har betydelse. Det är först från i SOU 1999:66 som begreppen dyker upp 

och börjar formas. Det blir startskott att främja en ”evidensbasering” av offentlig sektor (Alm, 

2015). Grunden är Sacketts modell som i hög grad bygger på yrkesprofessionalism och ett 

vetenskapliggörande arbetssätt, tillämpligt för läkare (praktikern). Detta till skillnad från den 

svenska kunskapsstyrning som huvudsakligen utgår från organisatorisk styrning utifrån och 

uppifrån via myndigheter. 

Johansson & Fogelgren (2016, s. 8) framhåller att evidensbaserad praktik har kommit att ses 

som lösning på två problem för socialt arbete (och som torde äga relevans även inom skolan); 

(a) att det är svårt att bedöma, utveckla och säkerställa effektivitet i socialt arbete, samt (b) att 

det saknats forskning om hur olika interventioner fungerar, alltså dess effekter, och om hur 

kunskap används när socialt arbete utövas. Dessa två problem hör till stor del samman och 

återfinns inom skolan, även om det där kan vara än svårare att skilja mål från medel i ett 

pågående kunskapande (Levinsson, 2013). 

3.2 Kunskapsstyrning som teori 
Larsson (2005, s. 5-7) använder begreppet ”perspektivmedvetenhet” för att beskriva den 

kvalitativa forskningens relativa syn på fenomenet ”sanning” och som forskaren förhåller sig 

till och bör presentera i sin rapport. ”Validity concerns the justification of knowledge claims” 

(Kvale, 1989, s. 90). Börjesson (2011, s. 64) framhåller att en grundtanke i konstruktionismen 

är att varje samhällsfenomen inte är ett självklart och absolut behov, utan en relation som 

bestäms av varje tids pågående strider och definitioner. Men vissa fenomen har en mer fast 

konstruktion, betydelse, än andra. Kunskapsstyrning är inte ett sådant tydligt fenomen. För att 

det ska kunna framträda som begripligt är det beroende av att språkligt beskrivas och 

tydliggöras. Sanningen i kunskapsstyrning, för att bestämma vad det är, vad det innebär och hur 

det känns igen, har att göra med beskrivningen av fenomenet. Begreppet behöver teoretiskt 

beskrivas för att bli begripligt som uttryck i läroplanen. 

 Kunskapsstyrning som idé och existens 
Kunskapsstyrning låter sig inte enkelt definieras och är svårt att implementera, vilket gör att det 

i ett större perspektiv lätt framstår som ineffektivt och osäkert i egenskap av just styrinstrument 

(Avby, 2015, s. 73). I SOU 2012:33 görs konklusionen att just därför behövs kunskapsstyrning, 
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för att täppa till den mängd kunskapsluckor som föreligger på olika håll (i kommuner) och som 

i sig innebär att staten har en mycket viktig roll för att relevant och användbar kunskap 

produceras och tillgängliggörs. Men utifrån ett diskursivt maktperspektiv är det inte helt 

okomplicerat att staten påtalar kunskapsluckor som en sanning i kommuner (Svensson, 2019). 

Det väcker frågor om statens konstruktion för att legitimera kunskapsstyrning och om hur staten 

konstruerar kunskap som fakta. 

Att konstruera fakta borde inte vara möjligt, konstaterar Thomas Wahl (2007, s. 196). Likväl är 

ett sådant perspektiv en förutsättning för kunskapsstyrning. Så vad är det då som fokuseras? 

Wahl framhåller att det vi gör när vi talar om fakta är att vi syftar på representationer av objekt 

som redan finns ”där ute”. De kunskapsluckor som staten påtalar kan tolkas som att diskursivt 

konstruera ett narrativ för att fylla luckor med giltig kunskap utifrån korrekt vetande, för att det 

ska leda till rätt meningsskapande och i rätt situation. Tydligheten är avgörande för att ett 

lärande ska kunna äga rum på diskursiv nivå (Wickman & Östman, 2002). Diskurser ger 

tydlighet för möjlig kunskap och lärande.  

Wahl framhåller vidare att den ”…som beskriver fakta således bara är ett medium för att 

förmedla det objekt som förmår att visa upp sig själv, ’Facts do their own showing’, som 

Jonathan Potter har uttryckt det” (Wahl, 2007, s. 196). Det finns dock sändare av diskursiva 

tolkningsmöjligheter och mottagare som bryggar kunskapsluckor och fyller dem i mötet med 

”världen” (Wickman & Östman, 2002). 

Utifrån en konstruktionistisk ansats innebär en beskrivning att anlägga ett perspektiv och 

därmed också att välja hur fenomenet kommer att avgränsas, formeras och framställas.  

Utifrån en konstruktionistisk ansats finns inga passiva förmedlare utan bara aktiva beskrivare. Om en 

beskrivning förmår att framstå som fakta eller ej grundas i hur den utformas och till vad den används i en 

viss situation, snarare än i vad den representerar (Wahl, 2007, s. 197).  

Kunskapsstyrning handlar om förmedling av kunskap som ett aktivt beskrivande av fakta, 

medan mottagande inte behöver innebära att kunskapsbildning äger rum. Det kan uppstå ett 

glapp mellan vad som sänds ut och vad som kan tas emot om det inte finns korrekt vetande för 

budskapet att slå an till hos mottagaren.  

Berger & Luckmann (1966) framhåller människans verklighet som socialt konstruerad och att 

det handlar om socialt konstruerad vardagskunskap som har konkreta effekter för oss, och gör 

att våra föreställningar får betydelse och blir sanna när vi tar dem på allvar och låter dem 

strukturera och organisera våra liv (Svensson, 2019, s. 38).  
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3.2.1.1 Kunskapsstyrning och mottagarskap 

All form av statlig styrning förutsätter ett mottagarskap och lärande. Implementering av 

reformer förutsätter ledarskap i någon form för att omsätta det idémässiga innehållet i sitt 

planerade sammanhang. Kunskapsstyrningsreformer kan både behöva planeras av myndigheter 

och genom formell utbildning, samt andra möjligheter till lärande i den lokala verksamheten. 

Läroplansreformen är också relaterad en lokal, nationell och internationell kontext av 

kunskapsstyrning och didaktik (jfr. Wahlström, 2016, s. 145-146). 

Wallo (2008, s. 145-146) lyfter fram att skillnaderna i grad av planering och formalisering har 

betydelse för formen av lärande. Det har också konsekvenser för ledarskapet och i mottagandet 

av hur kunskapsstyrning bearbetas och leder till lärande. I en industrikontext visar resultat av 

hans forskning att performativt respektive utvecklingsorienterat lärande konceptuellt kan 

knytas till fyra ledarskapsdimensioner i termer av kombinationer av utförande, utveckling, 

produktion och relationer. Hög grad av formalisering (formell kunskap) kräver planering i 

ledningen och leder i huvudsak till performativ kompetens och adaptivt lärande hos 

medarbetarna, som är orienterat mot att behärska procedurer och rutiner. Medan tillfälliga, icke 

planerade, produktionsstopp i fabriken ger informellt utrymme för att reflektera över 

förbättringar, kreativa lösningar eller helt nya idéer, och som leder till ett utvecklingsorienterat 

lärande. Karaktären på giltig kunskap har således med karaktären på lärande att göra och vice 

versa.  

Själva idéen, kunskapsstyrning, får i sig betydelse för lärande och kunskapsbildning. Kunskap 

kan betraktas som ett formerande meningsskapande genom lärande utifrån vad redan är oss 

bekant (Wickman & Östman, 2002, s. 616). Ledarskap antas här påverka processen med att 

fylla luckorna med förslag på mening, men ett mottagarskap och aktiv bearbetning är dess 

förutsättning (Wahl, 2007, s. 196). För Dewey är det delvis en fråga om att knyta an till en 

begreppsvärld (Wahlström, 2016). Läroplanen ska vägleda och styra skolans verksamhet. 

Visserligen förtydligat av Skolverket med fler myndigheter och tolkat av skolans intressenter. 

Men källan för grundskolans idéer och ideologi är Lgr 11. Läroplanen har ursprungsbetydelse 

för skolan.  

3.2.1.2 Kunskapsstyrning och professionalism 

Alla former av kunskapsstyrning behöver förhålla sig till professionalism  (Avby, 2015, s. 17-

19). Fokuset på praktikern som professionell måste diskursivt avgränsas, bestämmas och socialt 

konstrueras. Det innebär paradoxalt nog att styrningen måste gå utanför det en text föreskriver, 

det en modell byggs upp med, för att kunna tas emot och för att uppnå de effekter man 
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eftersträvar (Wennergren & Åman, 2011, s. 210-211). Situationen, sammanhanget och 

kontexten är ofrånkomligt för att göra innehåll som produceras i en evidensbaserad praktik eller 

i annan form av kunskapsstyrning, meningsfull. Det är i handling något omsätts och sker och 

blir, men för att en text ska kunna driva eller leda till handlingsorienterade slutsatser måste dess 

innehåll knyta an till något meningsfullt hos mottagaren (Bergström & Svärd, 2018, s. 144-

145). 

En svaghet med fenomenet en evidensbaserad praktik är att processen att vetenskapliggöra är 

allt för omständlig, omfattande och främmande verkligheten (Svanevie, 2011, s. 93-96). Det 

systematiska har dock betydelse för lärande och möjlig kunskap. Stark betoning på 

systematiken leder dock till att EBP mer följer utförandets än utvecklingens logik (Ellström, 

2005). En avgränsning av möjligt meningsskapande innebär en risk, för att styrningen inte 

stärker lärande för att fånga och utveckla kunskap om det unika (Illeris, 2016). Lärandet 

begränsas, så att säga, till modellen.  

Samtidigt innebär systematisk styrning av kunskap en möjlighet för ett adaptivt performativt 

lärande, att styra in empirin mot modellen (Wallo, 2008, s. 154). Så som kunskap beskrivs i 

läroplanen kommer det att få effekt för styrningen av giltig kunskap och möjligt lärande. 

Läroplanens mening finns redan i texten. Men det är inget som entydigt eller direkt behöver 

framträda. Det är här idealtypskunskap kan fungera som analysglasögon. 

När Sackett med kollegor (1996) beskriver expertis avser de yrkesskicklighet, omdöme och 

kunskap grundad i den praktiserande läkarens yrkeserfarenheter. Idealtypiskt hårdrar Sackett 

”praktikern” till att hantera två principer för styrning av professionellt arbete samtidigt. Det ena 

är organisationsprofessionalism, som kännetecknas av organisationens logik, exempelvis med 

krav på effektivitet och metod för att bedöma effektivitet. Det andra har med läkarens skrå att 

göra, yrkesprofessionalism utifrån professionens logik. Begrepp som kunskapskrav i läroplanen 

blir intressant i en sådan ram som slår an till både organisation och profession. 

Alm (2015, s. 60) framhåller att organisationer tenderar att i högre grad lägga in vissa betydelser 

i begreppen professionalitet och professionalism än andra och på så vis kan de organisationerna 

fås att kontrollera sig själva och ta tillvara (vad mottagarna uppfattar som) ”rätt” intressen och 

värden. Det finns genom fokus på ett praktikeransvar i en kunskapsstyrning möjlighet att styra 

handlande.  

3.2.1.3 Kunskapsstyrning och lärande 

En läroplan torde ha med lärande att göra. Ovan har jag huvudsakligen beskrivit kunskap och 

styrning av kunskap, men inte kunskap genom styrning. Det finns, som tidigare beskrivits, två 
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huvudsakliga inriktningar för kunskapsstyrning; förmedlande av kunskap eller utvecklande, 

bildande av kunskap. Den första har med styrning av kunskap att göra och den andra har att 

göra med att bilda kunskap genom styrning. Dessa huvudinriktningar ger olika möjligheter till 

lärande och främjar sannolikt också olika former av lärande. Styrningen får olika karaktär av 

vad som kommer att uppfattas som betydelsefullt. Om läroplanen anger vad för kunskap som 

är av betydelse och vad för form av kunskap som ska bedömas så kommer det också styra den 

undervisning som kommer genomföras och det lärande som kommer att äga rum.  

Illeris (2016, s. 288) framhåller att en undervisningsplan (läroplan) i sin snäva mening handlar 

om val av undervisningsinnehåll och undervisningsformer. Läroplaner används idag även för 

en mängd samhällsfunktioner med olika uppdrag och målsättningar, vilket påverkar 

undervisningens praktiska genomförande och undervisningsmetoder. Läroplaner är idémässiga 

och ideologiska styrdokument, som har betydelse för lärande. En utgångspunkt i denna studie 

är att det intuitiva som sker när man läser läroplanen har betydelse för vad för form av lärande 

som främjas. Illeris beskriver hur det går till.  

Illeris (2016) beskriver generella förutsättningar för lärande i lärodimensioner som ett samspel 

mellan drivkraft och innehåll, samt där samtliga dimensioner är involverande i allt lärande. I 

relation till kunskapsstyrning mot en evidensbaserad praktik förutsätter Illeris perspektiv att 

förenkling måste till, med risk för politisering. Lundström & Shanks (2013) menar att denna 

konsekvens av införandet av en EBP i socialtjänsten lett till förvirring och inte klargörande. 

Martinell Barfoed (2014) menar att den standardisering som EBP medför med mallar och 

checklistor också kan leda bort från lärande. 

Bergmark & Lundström (2006, s. 103-104) beskriver den faktiska iscensättningen av EBP inom 

socialtjänsten utifrån två grundläggande modeller. I den ena organiserar praktikern sitt 

kunskapssökande enligt följande schema: formulerande av en klinisk fråga, sökning efter bästa 

möjliga kunskapsunderlag (evidens), kritisk granskning av evidensanspråken, tillämpning av 

en evidenssäkrad intervention på relevanta klienter, samt utvärderande av interventionens 

effekter. Detta schema bygger på föreställningen om en rationell procedur som genererar en 

upplyst praktiker. Mot denna form av processchema har kritik framförts som sammanfattat 

konstaterar att modellen inte är realistisk, eftersom den knappast (kan) praktiseras. Den andra 

modellen är i huvudsak ett reaktivt alternativ som istället för en självständig kritiskt värderande 

praktiker framför nödvändigheten av riktlinjer att följa. 

Illeris (2016, s. 46) framhåller lärandets mångskiftande karaktär. Innehållsdimensionen rymmer 

den lärandes insikt, förståelse och kapacitet – det som den lärande vet, förstår och kan. Det vi 
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strävar efter är att skapa mening, som sammanhängande förståelse av tillvarons mångskiftande 

förhållanden och träna upp vårt bemästrande av färdigheter och förhållningssätt som gör det 

möjligt för oss att hantera livets praktiska utmaningar. För lärande måste det till en drivkraft för 

att sätta igång de psykiska processerna för kunskap. Illeris kallar detta drivkraftsdimensionen 

och som består av motivation, känslor och vilja. ”Det handlar som sagt om mobiliseringen av 

den mentala energi som lärandet kräver, och vi är i grunden engagerade i denna mobilisering 

för att hela tiden kunna bevara vår mentala och kroppsliga balans” (Illeris, 2016, s. 47). Illeris 

menar vidare att dessa två, innehållsdimensionen och drivkraftdimensionen, aktiveras samtidigt 

och på ett integrerat sätt av impulser från samspelsprocessen mellan individen och 

omgivningen.  

Sammanfattat betonar Illeris (2016) att lärande på ett integrerat sätt omfattar två olika processer: 

en samspelsprocess mellan individen och dess omgivning, och en inre mental tillägnelse- och 

bearbetningsprocess varigenom impulserna från samspelet integreras med resultaten från 

tidigare lärande.  

3.2.1.4 Kunskapsstyrning och typ av lärande 

Av de typologier för lärande som Illeris (2016, s. 51-73) lyfter fram förefaller assimilativt och 

ackommodativt lärande av särskild betydelse för kunskapsstyrning. ”Vid assimilativt lärande 

införlivar och inarbetar den lärande intryck som kommer från omgivningen genom att bygga ut 

och differentiera de olika scheman som skapats av tidigare lärande” (ibid, s. 62). I samma härad 

av lärande finns Ellströms (2005) utförandets logik med huvudsakligen inriktning på adaptivt 

lärande, samt gällande styrning det Wallo (2008) benämner ledarskap med performativ 

orientering. Utbildning i grundskolan har att göra med att assimilera läroplanens giltiga 

kunskap. 

Dessa läroprodukter består vanligtvis av kunskaper, färdigheter och upplevelsemöjligheter som kan 

aktiveras i ett brett spektrum av olika situationer med vissa gemensamma drag. Det gör att läroprodukterna 

kan anpassas till förändrade situationer genom nytt lärande, så länge dessa subjektivt relateras till samma 

mentala scheman (Illeris, 2016, s. 62).  

Till denna kategori av lärande räknar Illeris merparten av det kunskaps- och färdighetslärande 

som utgör det traditionella skol- och utbildningssystemets målsättning, där man just strävar 

efter att systematiskt bygga upp omfattande och sammanhängande strukturer av kunskaper och 

färdigheter inom de olika ämnena. 

Ackommodativt lärande innebär att man helt eller delvis omstrukturerar redan etablerade 

mentala scheman.  
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Det är en form av lärande som vi kan aktivera när vi hamnar i situationer där påverkan från omgivningen 

inte utan vidare låter sig förbindas med redan existerande scheman, utan där det råder en viss bristande 

överensstämmelse; det är något som inte passar in. För att skapa det nödvändiga sambandet kan vi i sådana 

fall helt eller delvis bryta ner eller luckra upp relevanta scheman och genom en förändring eller 

omstrukturering se till att påverkan kan infogas på ett sammanhängande sätt (Illeris, 2016, s. 63).  

Det handlar här om ett överskridande lärande som beroende på förutsättningarna kan ske snabbt 

eller stegvis som gör att den lärande utvecklar en ny förståelse eller lösning. Denna form av 

lärande ligger nära det Ellström (2005) kallar utvecklandets logik och reflekterande lärande, 

samt det Wallo (2008) benämner utvecklingsorienterat ledarskap. Ledarskap har här betydelse 

eftersom läroplanen är avsedd att omsättas i skolverksamheten och ligga till grund för skolans 

styrning. Denna form av lärande ligger också nära EBP–modellen för att systematiskt utreda 

och tolka resultat som kan ge uppslag för evidensnytta för att exempelvis lösa olika problem i 

skolans praktik (Evaldsson & Nilholm, 2009).  

Men det kräver betydligt mer att ackommodera än att assimilera. Även om evident kunskap kan 

bildas, så är assimilering alltid enklare. ”Att överge det invanda kräver en betydande 

mobilisering av psykisk energi, vilket i sin tur kräver att det finns subjektivt övertygande skäl 

för att överge det” (Illeris, 2016, s. 65). En styrning av skolan genom en läroplan som främjar 

assimilativt lärande med färdiga kunskapskrav till innehåll och form kräver mindre av 

skolverksamheten. Men Illeris (2016) framhåller att de ackommodativa processerna som 

belöning för ansträngningarna innebär att man i gengäld bygger upp resultat av lärande som har 

en generellt mer hållbar och användbar karaktär. En kunskap som Illeris menar är mer lämpad 

att bygga vidare på relaterat till begrepp som reflektion, kritiskt tänkande, medvetenhet och 

utvecklandet av känslo- och samspelsmönster. Illeris (ibid, s. 165-166) framhåller att det också 

är en form av lärande som har en central betydelse för kompetensbegreppet, som handlar om 

vad det man lärt sig kan användas till i relevanta praktiska sammanhang. 

Strandbrink (2011, s. 142-149) beskriver statens och läroplanens bild av skolans roll som 

demokratisk fostrare som framför allt retorisk. Han framhåller att möjligheterna för enskilda 

lärare, kollegier, skolor eller skolhuvudmän att driva kritiska kunskapsprojekt som strider mot 

de som formuleras av stat eller akademi, är mycket begränsade. Här är det assimilation det 

handlar om. Strandbrink framhåller att skolan är samhällets utan konkurrens tyngsta offentliga 

institution, vilket betyder att makten över utbildningen inte bara gäller makten över kunskapen 

utan också i hög grad makten över samhället och kommande generationer. 
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Strandbrink (2011, s. 141) framför att direkta och individuella antaganden om kunskapens 

former är bärande delar av utbildningssystemet, som logiskt och begreppsligt föregår 

tillämpningen av dem i praktisk utbildning och kunskapsproduktion. Är det så att läroplanen 

faciliterar performativ produktion av kunskap som Illeris beskriver som målsättning för det 

traditionella skol- och utbildningssystemet eller finns det idéstrukturer som underbygger 

möjlighet för överskridande lärande?  

Illeris framhåller också fyra missuppfattningar om lärande och utbildning. Det första gäller den 

ideologiska missuppfattningen som består i att man blandar samman ideologiska markeringar 

med de mål som i realiteten ligger till grund för utbildningarnas utformning och funktioner. 

”Därmed sker en fördunkling som bland annat hindrar en målinriktad utbildningsplanering, och 

det skapas en osäkerhet om de ramar som gäller för utbildningarnas dagliga praxis” (ibid, s. 

281). Vad som skrivs för skolan behöver inte sammanfalla med vad som blir i ett samhälleligt 

sammanhang. Det andra gäller teknologiska missuppfattningar.  

Sammanfattningsvis består den teknologiska missuppfattningen i att man betraktar människor som ting och 

lärandet som en tillförsel av kompetenser utifrån. Men människor är levande varelser som själva utvecklar 

sina kompetenser, och utbildning handlar om att skapa bästa tänkbara betingelser för denna utveckling hos 

deltagarna, utifrån deras egna förutsättningar (ibid, s. 282).  

Det tredje gäller psykologiska missuppfattningar – som Illeris träffande benämner 

bekvämlighetsskälen. Illeris framhåller att den dagliga undervisningen på detta sätt fungerar så 

att läraren blir nöjd och slipper kritik när han eller hon har undervisat i det föreskrivna 

ämnesinnehållet, oavsett på vilket sätt och vad deltagarna fått ut av det.  

Sammanfattningsvis består den psykologiska missuppfattningen i att man fokuserar på undervisningen i 

stället för på lärandet. Följden blir att en mängd resurser satsas på aktiviteter som är inadekvata, 

verkningslösa eller rent av motverkar sitt syfte (ibid, s. 283).  

Det fjärde kallar Illeris (ibid, s. 283-284) utopiska missuppfattningar som avser att man inom 

utbildningspolitiken och utbildningsplaneringen försöker dölja den underordning, sortering och 

disciplinering som passade det gamla industrisamhället så väl. Istället lyfter man fram ”mjuka” 

kvalifikationer som självständighet, ansvarsfullhet, kreativitet och flexibilitet, som värden och 

som relateras till lärostoffet. Det är min utgångspunkt att läroplanen har påverkan på kunskap 

och lärande i skolan, om än till viss del som strukturella missuppfattningar. 

3.2.1.5 Kunskap för en evidensbaserad praktik 

Alm (2015, s. 13) framhåller att EBP handlar om tre kunskapskällor som ska vägas samman; 

forskning, den professionella erfarenheten och klientens/patientens erfarenheter. Davies (1999, 
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s.117) menar att motsvarande för en evidensbaserad skola skulle innebära att man integrerar 

individuell undervisning och lärarerfarenheter med bästa tillgängliga bevis från systematisk 

forskning. Hur tyngdpunkten viktas mellan kunskapstyperna bildar sammantaget styrningen. 

Schematiskt kan EBP beskrivas som en formel för olika typer av kunskap. I denna uppsats 

kommer EBP-modellen användas som idealtypisk jämförelsekunskap. 

Kunskapstyper som konstruerar EBP-modellen 

Modell Praktiker-

kunskap 

Evidens-

kunskap 

Preferens-

kunskap  

Konklusions-

kunskap  
EBM – evidensbaserad 

medicin/vård/omvårdnad 

(Modell utifrån Cockrane, 

1971 och Sacketts, 1996, 

definitioner. Lunds 

Universitets hemsida, 2019). 

Individuell 

klinisk 

erfarenhet 

Bästa 

tillgängliga 

bevis 

Patienters 

preferenser och 

förväntningar 

Evidensbaserad 

medicin 

EBP – evidensbaserad 

praktik socialtjänst (Modell 

utifrån Sacketts, 1996, 

definition i SOU 2008:18) 

Den 

professionelles 

expertis 

Bästa 

tillgängliga 

vetenskapliga 

kunskap 

Brukarens 

erfarenheter 

Evidensbaserad 

socialtjänst 

EBT – evidensbaserad 

undervisning (Modell 

utifrån Sacketts, 1996, 

definition fritt tolkat av 

Davies, 1999. Min 

översättning från engelska) 

Individuell 

undervisnings- 

och 

lärandeexpertis 

Bästa 

tillgängliga 

externa evidens 

från 

systematisk 

forskning 

Bredda grund för 

individers 

erfarande och 

omdöme 

 

 

Evidensbaserad 

utbildning 

EBP – evidensbaserad 

praktik (Ingen referens. 

Socialstyrelsens hemsida, 

2019) 

Personers 

situation samt 

kontextuella 

omständigheter 

Bästa 

tillgängliga 

kunskap 

Personens 

erfarenhet och 

önskemål 

Professionell 

expertis 

Tabellen visar vilka typer av kunskap som EBP-modellen byggs upp av och vad kunskapen fokuserar utifrån hur 

modellen beskrivs inom vård, socialtjänst, utbildning, samt utan att verksamhetsområdet specifikt anges.  

3.2.1.6 Evidensbaserad praktik som idealtyp för att styra (kunskap) 

EBP handlar om att systematiskt konstruera, på en vetenskaplig grund, den verklighet som ska 

utredas och bedömas. Kunskapsstyrning mot en evidensbaserad praktik kan ses som verktyg 

som förutsätts effektivt för att bedöma effekt (resultat) och interventioners effekt (giltighet) 

genom vetenskapligt tillvägagångssätt. I teorin ger EBP-konceptet både möjlighet (makt) att 

bedöma validitet och reliabilitet i en skolledares eller lärares arbete med att exempelvis följa 

läroplanen. Teorin för hur relatera forskning för praktiken, till exempel för undervisning, kan 

dock ligga långt ifrån den faktiska praktiken och förutsättningarna i skolan (Levinsson, 2013, 

s. 72). Därför kan det vara mer fruktbart att använda EBP som modell, än som ett koncept. Max 

Weber myntade ”analysverktyget” idealtyper för att fånga vad det är som idémässigt 

konstruerar ett kunskapsfenomen. Som analysverktyg kan EBP användas för att kategorisera 

och jämföra hur kunskap och lärande kommer till uttryck i läroplanen med exempelvis 
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motsvarande process i socialtjänsten, för att ge idé om hur kunskapsbegreppen konstrueras och 

verkliggörs. 

3.2.1.7 Evidensbaserad kunskap och lärande 

Sackett med kollegor (1996) beskriver vad som bör uppnås och handlingsföreskrifter för hur 

det ska uppnås. Modellens systematik har avgörande betydelse för att nå resultat. Bearbetning 

av empirin sker steg för steg, samt med tydligt patientfokus i varje steg. Detta är ett perspektiv 

där evidens knyts individuellt till patienten (eller eleven), i en systematisk process för lärande. 

Den evidensbaserade praktiken är metodisk, metodologisk och resultatinriktad till formen, men 

också en teoretisk konstruktion.  

Modellen har dock haft svårt att slå igenom i skolan. Levinsson (2013, s. 43-47) för fram 

professionalism som en betydande faktor till varför EBP inte haft genomslag och hänvisar till 

Foray och Hargreaves (2003) som menar att skolan präglas av en humanistisk epistemisk kultur 

i vilken det ytterst är lärares professionella omdöme som avgör vad som är ”bra” praktik. Denna 

omständighet, menar Foray och Hargreaves, försämrar möjligheterna till framsteg eftersom 

kunskaper relaterade till effektiv yrkesutövning därmed förblir av förtrogenhetskaraktär och tar 

tid för lärare att utveckla.  

EBP-konceptet har att göra med ett lärande som bildande och att utveckla kunskap, även om 

det finns kritik huruvida det egentligen finns evidens för om evidensrörelsen har inneburit några 

framsteg (Levinsson, 2013, s. 63). EBP har också fokus på lärande genom individen för att 

aggregerat bilda ny kunskap, vilket har att göra med att modellen utvecklats från EBM och där 

patienten i fokus var den faktor som gjorde arbetet framgångsrikt.  

För socialtjänsten har ett fokus på individen haft lätt att anammas eftersom ett sådant fokus 

ligger nära det transformativa lärandet. Det är lärande som innebär förändringar av självet och 

identiteten och som sker genom transformationer som rör den organiserade, konsistenta 

begreppsliga helhet som strukturerar individens uppfattning av sig själv, andra och olika 

livsaspekter (Illeris, 2016, s. 99). Ett transformativt lärande är ofta en normativ övergripande 

strävan för en god missbruksvård, för att förändra våldsbeteenden i nära relation eller för att 

generellt stärka individen. 

Kunskapsstyrning för socialtjänsten har dock fokus på kunskap som kommer utifrån och 

uppifrån. Modellerna är ofta inlånade från USA och anpassade av Socialstyrelsen till svenska 

förhållanden. Johansson & Fogelgren (2016) fastslår i en enkätundersökning riktad till 

socialsekreterare att resultaten visar att evidensbaserad praktik, som den uppfattas och ser ut i 
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den lokala praktiken, nästan är helt fokuserad på kunskapsinhämtning och metodanvändning 

och i väsentligt mindre grad på kunskapsutveckling.  

Evaldsson & Nilholm (2009, s. 68-69) framhåller, på liknande grund, att det finns ett motstånd 

inom skolan mot att överbrygga gapet mellan forskning och praktik. De menar vidare att 

huruvida pedagogisk forskning har relevans för praktiken, är en fråga som mer sällan har ställts. 

Tanken att vetenskapliggöra empirin utgår från en vetenskapsoptimistisk idé, utifrån och 

uppifrån, att avtäcka problem som (förmodas) finns, men ännu inte tillgodoses (Börjesson, 

2011). ”Vetenskap och expertskap/professionalitet blir för vetenskapsoptimismen en sorts 

garant för säkra och relevanta åtgärder på en individuell och/eller en socialpolitisk nivå” (ibid, 

2011, s. 49). 

3.2.1.8 EBP-modellens idealtypiska idé 

Språket är makt och om vi gör föreställningar i någon mån sanna genom att vi tar orden på 

allvar och låter dem strukturera och organisera våra liv får orden konkreta effekter. Svensson 

framhåller att denna tanke kallas Thomas teorem och som lyder: ”Om människor definierar 

situationer som verkliga blir de verkliga i sina konsekvenser” (Svensson. 2018, s. 38). Ord leder 

till föreställningar och som skapar makt att upprätthålla vissa idéer. Dessa kan framträda genom 

att använda idealtyper för att blottlägga och tydliggöra tankekonstruktioner (Bergström & 

Svärd, 2018). 

Det är för att granska kunskaps- och lärandeidéer, utifrån hur dessa bland annat sätts samman i 

läroplanstexten för att skapa verklighet, värden och som leder till handlingsorientering, som 

idealtypsperspektivet blir av värde. Idealtyper kan för jämförelser beskrivas som måttstock för 

verkliga empiriska fenomen. Genom att jämföra empirin med vad som är ”idealt” utmärkande 

för en viss sorts idésystem, kan man undersöka vad som i en text överensstämmer med den 

idealbilden. Som kontrast får man då den granskade textens ideal avseende exempelvis kunskap 

och lärande. På så vis kan man i en läroplan undersöka i vilken grad de idéer som uttrycks i 

läroplanen ligger nära eller långt ifrån vissa inflytelserika synsätt på lärande – som här som 

idealtyper kan jämföras med textens idéer för hur verksamheten bör organiseras (Bergström & 

Svärd, 2018).  

Svanevie (2011, s. 35) beskriver ett antal idéelement som Walker (2003) identifierar som 

bärande för EBP-modellen, som hon menar vilar på en produkt av fyra sanningsregimer: 

ekonomisk rationalism, empirisism, positivism och pragmatism. Den ekonomiska 

rationalismen kopplar Walker till idéen om begränsade resurser och till att EBP antas leda till 

effektiv resursanvändning. För empirisismen är bidraget att alla kunskapsanspråk behöver ha 
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belagts genom erfarenhet. Modellen menar Walker präglas av en anti-auktoritarism3. EBP-

positivism i konceptet betonar att i den vetenskapliga uppgiften beskriva samexistensen och 

följden av observerbara fenomen. Pragmatismen utgår enligt Walker från en koherens mellan 

antaganden om vad som fungerar. EBP kan således ses svara upp mot krav om effektivitet, 

empirism, ”fakta”, samt pragmatism. 

Sackett med kollegors (1996) perspektiv har flera likheter med den epistemologiska rationalism 

som Weber framhöll för hur tjänstemän (i hans samtid) borde arbeta för att institutioner ska 

vara styrbara i bemärkelsen att de ska fästa rätt mening och göra rationella val (Parkatti, 2007). 

Den evidensbaserade praktiken bygger på praktikerns expertis, förmåga till att anta olika 

perspektiv och professionalism att väga kunskap, som grund för att göra rationella val. 

Praktikerns pragmatiska rationalitet är av betydelse för den teoretiska konstruktionen av den 

evidensbaserade praktiken som idealtyp. 

Strandbrink (2011, s. 139-140) framhåller att Weber haft stor påverkan på den rationalistiska 

idétradition som ligger till grund för det moderna teknokratiska samhällstänkandet. Skolan 

rymmer både den teknokratiska modellen med instrumentell kunskap, som indikerar vad man 

skall göra för att uppnå ett visst resultat, och tolkning av evidensnytta/forskning för att utveckla 

skolpraktiken (Evaldsson & Nilholm, 2009). Rationalitet kan således vara av olika slag men 

ändå ha grund i evidens och för att utveckla en evidensbaserad praktik. Det skapar dock olika 

förutsättningar för lärande om giltig kunskap följer en teknokratisk modellkunskap att följa eller 

om kunskapen främjar en diskursiv samhällspragmatism med grund i ett kritiskt förhållningssätt 

till kunskapen. 

3.2.1.9 EBP-modellens idealtypiska kunskap 

För att tydliggöra och avgränsa komponenterna i EBP-modellen har jag valt att beteckna med 

arbetsnamn för kategorisering av dess idealtypiska kunskap. För dessa kategorier har jag 

inspirerats av hur Wallén (1996) ger exempel på hur olika form av kunskap kan delas in i 

kategorier för ökad användbarhet. De tre huvudsakliga idealtypiska kunskapskategorierna kan 

beskrivas som praktiker-, evidens- samt preferenskunskap. 

3.2.1.9.1 Praktikerkunskap 

Den första komponenten förhåller sig till den professionelles kunskap och erfarenhet, samt är 

av betydelse för att styra professioner. Wahlström & Sundberg (2017) beskriver hur staten hade 

ett starkt inflytande över skolan under 1960-, 70- och 80-talen, samt även långt efter 

kommunaliseringen av skolan på 1990-talet. De påpekar att Skolkommissionen i sin slutrapport 

 
3 Walkers perspektiv skiljer sig i detta avseende avsevärt från svensk organisatorisk styrning. 
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2017 (SOU 2017:35) ser ett stort behov av att stärka huvudmannaskapet för skolan genom att 

kraftigt utöka det statliga inflytandet över skolans styrning. Vidare framhåller de att en viktig 

utgångspunkt för 2010 års skollag var åtgärder som ska stärka kunskapsuppdraget för att fler 

elever ska nå målen (Prop. 2009/10:165, s. 206).  

Wahlström & Sundberg (2017) beskriver hur staten koordinerar övertalande diskurser för hur 

innehållet i läroplansreformen Lgr 11 ska tolkas, samt som sammantaget ger en stark statlig 

styrning av skolan och som riktas mot skolans professionella. En styrning som till stora delar 

är diskursiv. På så vis kan staten genom lagregleringar och förordningar och kunskapsstyrning 

konstruera styrning av professionen; skolledare, lärare, med flera, men också av elever. Detta 

är exempel på vad som ovan benämndes organisatorisk professionalism. Att styrningen från 

reformer har fokus direkt på professionella får dock konsekvenser för de yrkesverksammas 

autonomin i sitt arbete. Professionens handlingsutrymme minskas genom byråkrati, ökade 

hierarkier, produktions- och effektivitetsmått och standardisering (Avby, 2015; Johansson & 

Fogelgren, 2016; Wallo, 2008). Ideal praktikerkunskap finns så att säga invävd i reformtexter 

och kan som idémässigt innehåll rätas ut genom idé- och ideologianalys (Bergström & Svärd, 

2018). 

3.2.1.9.2 Evidenskunskap 

Den andra komponenten förhåller sig till hur praktikern ”bör” söka evidens för giltig kunskap 

eller vetenskapliggöra empirin. Här finns en stor spännvidd i teoretiskt tillvägagångssätt, från 

att endast använda forskningsresultat från randomiserat kontrollerade studier, till den bästa 

tillgängliga kunskap som finns till hands, så som att fråga en kollega (Avby, 2015, s. 64). Vad 

som idealt föreskrivs ”vetenskapliggörandet” skapar också olika förutsättningar för lärande 

(Ellström, Ekholm & Ellström, 2008, s. 6-8). En grundläggande idé med evidensbaserad praktik 

har naturligtvis att göra med evidens, att vetenskapligt underbygga (Bergmark & Lundström, 

2006).  

I denna komponent ”evidenskunskapen” har systematiken särskild betydelse. Systematiken i 

tillvägagångssättet avgör vanligen idealt graden av vetenskaplighet, i termer av hur evidensen 

kommer att bedömas (Avby, 2015, s. 15-16). Systematiken påverkar kunskapstillämpning och 

har betydelse för formen av lärande. Systematiken kan främja lärande med adaptiv eller med 

utvecklande inriktning, performativt eller reflekterande (Ellström, 2005; Wallo, 2008). Det är 

med systematik som kunskap kan assimileras eller ackommoderas. Systematik ger teoretiskt 

även goda förutsättningar för kontrollerbar kunskap. 
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3.2.1.9.3 Preferenskunskap 

Den tredje modellkomponenten är av idé-kritisk karaktär. Det har med preferenser och värden 

att göra. Här är kunskapsstyrningens etiska aspekter i fokus (Svanevie, 2011, s. 78-80). Det 

handlar om hur en evidensbaserad praktik involverar den enskilde. Patienten, klienten eller 

eleven som är objekt för professionen och subjekt för praktikern. EBP förhåller sig till 

samhällsordningen i stort – om vilka värden som ska bevaras och vad som kan utmanas – vilket 

är av betydelse för konceptets tillämplighet, långsiktighet och acceptans. Här påverkar även 

sociala strukturer, normer och diskursiva strömningar. Men fokus är främst den enskilde som 

subjekt, exempelvis vid patientmedverkan vid behandling av sjukdom eller för att motivera 

eleven till att se skolans betydelse för framtida anställningsbarhet. I grunden för professionen 

och praktiken ligger normativa samhälleliga värden, som kan men inte alls behöver vara 

politiska. Det kan som Sven-Eric Liedman (1989) visar vara av apolitisk karaktär (Bergström 

& Svärd, 2018, s. 162-164). För att fånga det individuella perspektivet kan det apolitiska fokuset 

vara av betydelse, att få vara prioriterad utan sociohistorisk kontext. Men det självklara och 

konfliktfria – icke förmanande - kan samtidigt ses som samhällets hegemoniska institutionella 

makt över medborgaren. Att inte ta ställning är att ta ställning.  

Praktikerns preferenskunskap avser och beaktar det individuella perspektivet. Det är kunskap 

som förhåller sig till en (a) grundläggande nivå baserade på moraliska, sociala, kulturella eller 

politiska värden, samt till en (b) operativ nivå med individuellt konkreta, situationsspecifika 

eller problemspecifika värden, preferenser eller uttryckliga mål (Bergström & Svärd, 2018).  

Man kan tala om ett ideologiskt respektive ett källkritiskt perspektiv i förhållande till 

praktikerns kunskap om ”samhälleliga” och ”den enskildes” värden och preferenser, och som 

professionellt ska värderas och viktas för(e) prioriteringar. Bergström & Svärd (2018, s. 145) 

framhåller utifrån Hermansson (1984) att ideologier definierar såväl ’varat’ som ’börat’ och 

’görat’ för människor i olika situationer.  

3.2.1.10 Konklusion – evidensbaserad kunskap och praktik 

Sammantaget utgörs en evidensbaserad praktik, som grund för professionell expertis och som 

mål för kunskapsstyrning, av olika former av kunskap på en grundläggande och på en operativ 

nivå. Det är en modell som utgår ifrån praktikern. En yrkesutövare som ska knyta evidens i sitt 

arbete (Svanevie, 2011). Effektivitet är ett värde som figurerar i skoldebatten, men är ovanligt 

i utbildningsreformer och lagregleringar, trots att effektivitetsforskning och evidensforskning, 

påverkat skolan sedan 1950-talet och framåt (Levinsson, 2013, s. 19). Som analysverktyg kan 

EBP användas för att sortera och kategorisera kunskapsstyrningens typiska egenskaper och 
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kännetecken i läroplanen; i vilken form, utsträckning och hur kunskap och lärande kommer till 

uttryck, samt hur idealtypskunskap viktas och värden prioriteras. 

4 Metod och material 
För att analysera hur kunskapsstyrning kommer till uttryck i läroplanstexten har jag valt en 

metod som möjliggör ett tvärvetenskapligt teoretiskt perspektiv i innehållsanalys, samt idé- och 

ideologianalys (Bergström & Svärd, 2018). Studiens material utgörs av läroplanen för 

grundskolan, Lgr 11. Metoden fokuserar på hur begrepp som kunskap och lärande används i 

läroplanstexten, samt hur begreppen genom referens till andra betydelsebärande ord i textens 

olika sammanhang ger information om det idémässiga innehållet (Beckman, 2005, s. 31). 

Evidensbaserad praktik kommer i analysen användas som en idealtypisk kunskap, för att göra 

jämförelser med den kunskapsstyrning som antas betydelsefull i läroplanen.  

Med idealtyp avses en analytisk konstruktion som forskare kan använda som måttstock för 

verkliga empiriska fenomen. Genom att specificera ett antal typiska egenskaper eller 

kännetecken för ett visst fenomen konstruerar man ett analytiskt verktyg, en idealtyp, samt som 

sedan kan användas för att göra jämförelser med i relation till empiriska observationer. ”Syftet 

med detta är att lyfta fram och isolera de aspekter av fenomenet som anses mest relevanta för 

forskningsproblemet” (Bergström & Swärd, 2018, s. 148). 

4.1 Beskrivande idéanalys, idealtypskunskap och innehållsanalys 
Konkret kan idésystem analyseras i en text utifrån hur begrepp kommer till uttryck, som en 

beskrivande idéanalys. Hur ord som formar föreställningar används för att skapa mening i 

texten - i form av värdeutsagor om vad som tillskrivs betydelse och mål som ”är” (V), som 

beskrivande utsagor om hur kartan formar terrängen och mål-medel-relationer för vad som 

”bör” uppnås (B), samt som föreskrivande/preskriptiva utsagor (F) för vad som ”gör” lämpligt 

och ändamålsenligt handlande i en given situation (Bergström & Svärd, 2018, s. 145). 

Ett analysschema av en läroplanstext handlar om att frigöra, analysera och sätta samman (åter 

kontextualisera), ord som skapar värden, beskriver och föreskriver, V-B-F. En läroplan skulle 

utifrån EBP som granskningsmodell och ”läsglasögon” också kunna kategoriseras i former av 

kunskap, eller kunskapstyper, som kommer till uttryck som mönster i texten. Dessa 

kunskapstyper kan i läroplanstexten grävas fram och analyseras som (V) värdeutsagor, (B) 

beskrivande utsagor, samt (F) föreskriftsutsagor som kategoriseras utifrån ideal kunskapstyp. 

Där kunskapssammansättningen, relationer mellan kategorierna, kan klargöra i vilken 

utsträckning EBP överensstämmer med kunskapsstyrning i läroplanen, samt vilka mönster för 

kunskap och lärande som framkommer genom analysen. 
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Evidensbaserad praktik, som kunskapsstyrning övergripande syftar till, är inte absolut även om 

(V) målet är evidensbaserad kunskap. Det är mer av en strävan ( Wennergren & Åman, 2011, 

s. 224) och det är så man skulle kunna tolka exempelvis skollagens beskrivning; utbildning på 

vetenskaplig grund (SFS 2010:800). Den idémässiga basen som ”diskursivt” formats genom de 

sociala, kulturella och historiska omständigheterna kring idéerna i läroplansreformen för skolan 

kan i sig analyseras. Men idéer är ofta invävda och sammansatta i ideologier, vilket kan göra 

det svårt att mejsla fram grundantaganden och hypoteser om textens underliggande idéstruktur 

– i syfte att formulera en så väl underbyggd och övertygande tolkning som möjligt (Bergström 

& Svärd, 2018). Man kan välja bort yttre omgivande struktur och istället fokusera läroplanen 

som sin egen utgångspunkt. Principen är densamma, man söker inferens i texten som avtäcker 

oklarheter eller påvisar (nya) budskap, rätar ut och förklarar genom de perspektiv de teoretiska 

”glasögonen” ger (Beckman, 2005).  

Centrala begrepp kan ges en annan innebörd än den som tidigare förutsatts genom att jämföra 

med något man kanske inte tidigare jämfört med. Det är en fråga om att blottlägga genom nya 

perspektiv och jämförelser, samt att underbygga argumenten, tolkningarna och slutsatserna 

(Beckman, 2005). 

Kvantitativ innehållsanalys kommer användas för att göra analyser där kvantifiering av begrepp 

ingår som en del av texttolkningen. Att räkna ord som förekommer i större eller mindre 

utsträckning i läroplanen antas ha betydelse för hur en kunskapsstyrning kommer till uttryck. 

Analysen kommer också kombineras med idé- och ideologianalys för att ge kvantitativ grund 

för kvalitativa tolkningar. Boréus & Kohl (2018) framhåller att distinktionen mellan kvantitativ 

och kvalitativ innehållsanalys kan betraktas som relativ och inte absolut.  

4.2 Datainsamling och kvalitet 
Metod för datainsamlingen är innehållsanalys och beskrivande idéanalys, med EBP-modellen 

som idealtypskunskap. Mills & Gay (2016, s. 397) framhåller att det är praxis inom kvalitativ 

forskning att forskare inte ska förlita sig på endast en källa, utan att positioner ska bestämmas 

utifrån multi-instrument-inriktning, genom triangulering. Min textanalys kommer i detta 

avseende vara svag. Larsson (2009, s. 16) beskriver dock vad han benämner som att 

generalisera genom igenkännande av mönster, vilket ankommer på den kraft som finns i 

exempel, att klargöra. Vi kan använda tolkningar från en praktik till att underlätta förståelse av 

helt andra sammanhang. Det vi tar med är delar av ett mönster för att beskriva ett annat. På så 

vis ligger generaliserbarheten i hur väl en tolkning passar helheten i ett fall eller det 

sammanhang vi vill klargöra eller ytterligare förstå. I idéanalys är det avgörande för ett 
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meningsfullt resultat att syfte, frågeställningar och analystekniker hänger samman, med 

metodologi som ett teoretiskt tätningsmedel för logiken i studien. 

Larsson framhåller också att ett hermeneutiskt perspektiv på validitet har att göra med hur 

tolkningar byggs upp i spelet mellan textens delar och helhet, vilket ligger när mitt syfte med 

uppsatsen och min metodologi. ”Med delarna byggs innebörden i helheten upp på samma gång 

som innebörden i varje del beror på helhetens innebörd” (ibid, 2005, s.23). Larsson beskriver 

hög kvalitet i tolkningar som en fråga om att i en text hantera delarna på sådant sätt att det 

uppstår så få motsägelser som möjligt mellan tolkningen och enskilda data. 

 Analysmetod 
Beckman (2005, s. 10-11) framhåller att metodologi respektive analysteknik som mer 

tydliggörande än begreppet metod, som han menar har en för allmän karaktär och som kan 

begränsa forskning, vilken bör pröva olika tänkbara angreppssätt på ett forskningsproblem. 

Beckman beskriver en analysteknik som en uppsättning regler för hur ett material ska insamlas 

och bearbetas. En metodologi omfattar även en teori om förhållandet mellan forskaren och hens 

material, samt om hur vetenskap bör och kan bedrivas. Beckman framhåller också att flera olika 

analystekniker kan kombineras i en och samma studie, vilket görs i föreliggande studie. 

4.2.1.1 Kontext och metodologins bias 

Urval och insamling av material har i en idéanalys att göra mest med metodologi, men också 

med analysteknik. Som beskrivits ovan har jag valt att rikta min analys inåt mot texten som 

sådan. Det är inte helt okomplicerat. Inom idé- och ideologianalysen är förhållandet till 

kontexten ofrånkomligt (Bergström & Svärd, 2018). Ett problem i sig med kontext är även att 

bestämma sig för vilka sammanhang som utgör den relevanta kontexten (Beckman, 2005, s. 15-

19). 

Urvalet av läroplanen är klarlagt på förhand i denna studie, men insamling av material har en 

kontextuell förankring. Metodologiskt har jag valt att göra en undersökning där argumenten 

står i centrum. Men samtidigt bygger jag upp min idealtyp på EBP-modellen och med argument 

från evidensrörelsen som verktyg för att beskriva idéinnehållet i läroplanen.  

Jag har inte yrkeserfarenhet från skolan. Det kan vara en fördel, men också en risk att mina 

sammanhang att jämföra med, mina tolkningar, argument och påståenden är obegripliga eller 

självklarheter, och således ointressanta. Det är mina föreställningar, regler för insamling och 

bearbetning, analys, och jag som väljer vad jag redogör för. Detta utgör mitt utgångsläge för 

idéanalysen och min ram. Det innebär även att jag försöker att klargöra vad det är jag letar efter 

i texten före jag gör min analys och drar mina slutsatser (Beckman, 2005). 
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4.2.1.2 Analysteknik och bearbetning av materialet 

Värdet av en beskrivande idéanalys, för att det ska erbjuda ett vetenskapligt mervärde och för 

att det ska utgöra en analys är att analysen tar fram nya resultat som säger något om materialet 

som inte säger sig självt (Bergström & Svärd, 2018, s. 141). Det kan handla om att påvisa 

budskap som inte omedelbart framträder i en text. Göra en ny tolkning av en reformtext som 

studerats tidigare. Här kan det handla om att presentera en alternativ läsning och argumentera 

för att texten bör tolkas på ett annat sätt än det gängse eller göra jämförelser mellan olika idéer 

och beskriva likheter och skillnader mellan olika idéer (Beckman, 2005, s. 38).  

Det bör understrykas att varje beskrivning av ett idéinnehåll också utgör en tolkning av materialet, där 

forskaren eller studenten försöker återskapa den idévärld som texten sprungit fram ur. Det innebär att 

beskrivningen aldrig är en neutral återgivning av vad som finns i texten. Den beskrivande analysen 

innehåller alltid ett visst mått av argumentation för varför en text bör förstås på ett visst sätt (Bergström & 

Svärd, 2018, s. 141). 

Bergström & Svärd framhåller att en beskrivande idéanalys ställer frågor av karaktären: Vilka 

idéer uttrycks i texten? Exempelvis gällande hur och i vilka sammanhang som kunskap kommer 

till uttryck i olika begrepp och relationer. Hur förhåller sig dessa idéer till varandra? Exempelvis 

om kunskapsutsagorna följer gemensamma och grundläggande principer eller om idéerna 

kommer inkoherent (bristande sammanhang) i uttryck eller om de är helt principiellt oförenliga 

med varandra, så inriktning är svårt att förstå. Vilka budskap är explicita och vilka är 

underliggande eller latenta? Beckman (2005) beskriver exempelvis att det finns idéer om 

kunskap som textbudskapet syntes uttrycka vid en första anblick, men som ändå kan innehålla 

ideologiska latenta budskap vilka varken är uppenbara eller tydliga, och som endast kan 

klargöras genom analys av bakomliggande intressen, men ändå kan anas och därför beskrivas i 

resultatet. 

4.2.1.3 Sortering och kategorisering  

Analystekniskt åsyftar en begreppsanalys att uppmärksamma hur termer som ”kunskapskrav”, 

”effektivt” eller ”resultat” används i texten och vad de refererar till för föreställningar, för att 

begreppsliggöra dess sammanhängande innebörd på ett övertygande sätt. Det handlar om att 

definiera ord, genom att bestämma och ange dess innebörd eller idémässiga innehåll, så vi får 

begrepp för en bestämd idé eller innebörd (Beckman, 2005). Begreppen behöver tydliggöras 

utifrån vad det refererar till genom jämförelser och preciseringar. Här kommer idealtyper till 

nytta som en tankekonstruktion och koncentrat av egenskaper eller idéer av särskild betydelse 

i beskrivandet av ett fenomen, för att göra jämförelser med och mot. Hur begrepp av betydelse 
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för kunskapsstyrning som ”effektivt” eller ”resultat” relateras till ”kunskap” i läroplanstexten 

kan jämföras med idealtypskunskap i EBP.  

4.2.1.4 Innehållsanalys för beräkning av identifierade mönster 

I stora material som en läroplanstext kan enklare innehållsanalys vara användbart för att räkna 

frekvens av ord, uttryck eller omdömen, för att beskriva deras förekomst i ett textmaterial. Det 

kan därmed bli möjligt att koda ord och ordkombinationer för att analysera mönster, teman, 

värdering, och variationer inom dessa, som likheter eller skillnader mellan olika ståndpunkter i 

en text (Boréus & Kohl, 2018, s. 50-52). Det ökar tillförlitligheten för tolkningar och minskar 

godtyckligheten i slutsatser, men hur väl analysverktyget har utformats i bemärkelse 

användbarhet, operationalisering av det fenomen som ska studeras, har också betydelse för 

tillförlitligheten (Beckman, 2005). Det är alltså av betydelse att klargöra vad man räknar före 

man börjar att räkna ord som ”effektivt”, ”resultat” och ”kunskap” i texten.  

4.2.1.5 EBP som ”analys-glasögon” för att fånga kunskapsstyrning 

EBP-modellen inbegriper såväl metodologi som analysteknik. Metodologiskt har modellen som 

övergripande syfte att omsätta kunskap i en praktik från idé till evident konstruktion på 

ideologisk grund. Det centrala för att kunna analysera kunskapsstyrning är EBP-modellens 

karaktärsdrag som förenklar kunskap för lärande och gör modellen användbar för att just 

kategorisera kunskap. Det mest idealtypiska i EBP är att sätta samman kunskap. Att sortera, 

kategorisera och räkna begrepp innebär att klargöra något om läroplanens ideologiska 

uppbyggnad, som säger något om den bakomliggande idévärld som genererar just dessa uttryck 

(Bergström & Svärd, 2018). Det kan ge perspektiv på hur idéer är konstruerade och hänger ihop 

gällande kunskap och lärande i läroplanen och som  ”säger” något om skolans 

kunskapsstyrning. 

4.3 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017, s. 16) framhåller att kraven på god vetenskaplig kvalitet i viss mening 

är uppfyllda av forskning som ger mer tillförlitliga kunskapskartor att navigera efter än de vi 

haft tidigare. Men forskning bör också förhålla sig till dem och till det man studerar i en etisk 

dimension. Subjekt i min uppsats är i första hand läsaren av uppsatsen.  

Karaktären på studien kan beskrivas som grundforskning vilket kännetecknas av att forskaren 

söker ny kunskap utan en bestämd tillämpning i åtanke och/vilket kan leda till oväntade och 

banbrytande upptäckter (Vetenskapsrådet, 2017, s. 19). Studiens kunskap har ett egenvärde, 

oberoende av hur den kan tänkas bli använd, men det innebär att vissa principer om kritiskt 

granskande bör vara beaktade för att kunskapen ska kunna komma till nytta. Det åligger mig 
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ett ansvar att möjliggöra för läsaren att följa mina resonemang och kritiskt ta ställning till mina 

argument. Den som forskar har också ett särskilt ansvar gentemot de människor som indirekt 

kan påverkas av forskningen och gagnas av forskningsresultaten.  

Vetenskapsrådet (2017, s.10) framhåller att forskaren förväntas göra sitt bästa för att genomföra 

forskning av hög kvalitet, stå fri från yttre påverkan och manipulering och inte heller gå egna 

privata eller vissa intressenters ärenden. Jag har utgått från rådets sammanfattning för god 

forskning. Gällande sanning och studiens utgångspunkter, så har jag beskrivit min förförståelse, 

mitt syfte och mina utgångspunkter med uppsatsen. Metod och resultat redovisas öppet. Jag har 

inga bindningar alls till skolans verksamhetsområde. Jag redovisar källor och vilka forskare 

som citeras i uppsatsen, samt varit noga med att hänvisa till källa där jag bygger mina argument 

med hjälp av andras forskning. 

5 Resultat och analys 
I texten nedan används Lindbergs (2017) typologi för att förtydliga innehållsanalysen av 

utsagor (Bergström & Svärd, 2018). Här följer en kortare förklaring av de förkortningar som 

förekommer i texten. Dessa förtydligar också vad analysen fokuserat och hur texten brutits ned 

i kategoriseringar av utsagor som; värdeutsagor (V), beskrivande utsagor (B), samt 

föreskrivande utsagor (F). Dessa har vävts samman med numerärerna i innehållsanalysen för 

att kunna ge information om hur kunskapsstyrning och lärande idémässigt och principiellt 

kommer till uttryck i läroplanen. 

Typologi för analys av utsagor 
Värdeutsagor (V) Grundläggande värden (V v) 

Konkreta, praktiska mål (V m) 

Beskrivande utsagor (B) Beskrivningar av en situation, vilka kan innefatta 

beskrivningar av ting, individer, problem och 

möjligheter i den aktuella situationen (B sit) 

Beskrivningar av mål-medel-relationer/mekanismer 

– eller metoder som hör till situationen, och som kan 

användas för att förverkliga ett visst värde eller 

uppnå ett visst mål (B mm) 

Föreskrivande/preskriptiva utsagor (F) Som uttrycker vad som är lämpligt och 

ändamålsenligt handlande i en given situation (F).  

Tabellen beskriver grund för hur utsagor i läroplanen kategoriserats. 

5.1. Läroplanens kunskapsstyrande innehåll 
För att få begrepp om kunskapsstyrning i läroplanen har ord fokuserats som idémässigt används 

i forskning för att beskriva och förklara kunskapsstyrning i svensk offentlig sektor. Dessa ord 
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har jag bestämt genom att räkna meningsbärande begrepp som beskriver kunskapsstyrning i 

forskningsrapporter (Alm, 2015; Antonsson, 2013; Avby, 2015; Höckertin, 2007; Levinsson, 

2013; Rexvid, 2016; Wallo, 2008). Det är ord som ger idéer om kunskapsstyrning utifrån dess 

antal, frekvens och innebörd, samt så som de används och definieras i olika meningsbärande 

sammanhang. Logiken för att vaska fram ord har följt logiken att ju mer ett ord används desto 

mer innebörd går att knyta till begreppet. Sammanlagt har nio ord valts ut för innehållsanalys 

av läroplanens inriktning och mål för grundskolan respektive i kursplanerna. Ansatsen är dels 

att fastställa vilka av dessa, kunskapsstyrningens begrepp eller ord, som dominerar i läroplanen 

avseende kunskap och lärande och som på så vis har betydelse för styrningen (antal/frekvens) 

dels beskriva hur orden används för att ge inriktning och innebörd åt styrningen. 

 Antal och mönster har betydelse 
Det säger något om styrningens idé att kunskap förekommer trehundrasextiosex gånger och 

lärande nio gånger i kursplanerna för samtliga ämnen i läroplanen för grundskolan. Resultat 

förekommer etthundrafemtio gånger i kursplanerna. Reflektera tjugosex gånger i samma 

kursplaner. Naturligtvis beror ordens betydelse på hur texten sätts samman och bakomliggande 

faktorer, men numerärer har i sig betydelse för mottagare av en text. Att det står innehåll i 

nästan samtliga beskrivande textavsnitt i kursplanerna styr intuitivt läsaren av texten mot 

innehåll och begreppets ideologiska sammanhang. Sammanlagt används innehåll med böjning 

sexhundrasjuttioen gånger i läroplanen (Lgr 11). 

Det har också betydelse om de ord som förekommer i texten följer ett principiellt mönster. Att 

de ord som dominerar i läroplanens första värderande del; inriktning och mål, också sedan 

principiellt dominerar i ämnenas kursplaner med kunskapskrav, som huvudsakligen styr vad 

som ska bedömas för betyg. Exempelvis förekommer lärande tjugoåtta gånger i läroplanens 

inriktning och mål, men endast nio gånger i kursplanerna, och som utgör den största delen av 

textmassan i läroplanen. Så är lärande mer komplicerat att mäta i jämförelse med konvergent 

kunskap (Illeris, 2016).  

Det finns principfast styrning i läroplanen. Exempelvis av grundläggande samhällspolitiska 

värderingar och som ska kunna bedömas. Begreppet etik finns endast i kursplanen för religion 

som del av kunskapskrav. Etik avgränsas också i skolans värdegrund och uppdrag till en 

specifik betydelse. Ett grundläggande värde med särskild grund och som skolan ska rätta sig 

efter och eleverna kunna tillämpa. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och 
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förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism 

sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell (Lgr 11, s. 5). 

Kunskapsstyrning kan vara av en principfast karaktär, eller innehålla motsägelser 

(inkonsistens), eller så hänger argument och mönster inte ihop, det vill säga att de inte följer en 

gemensam grundläggande princip (inkoherens). Om inriktningen i läroplanens mål bildar ett 

annat mönster eller inte stämmer överens med kursplanernas ordsammansättning så kan det 

tyda på att reformen bygger på flera, eller olika, eller motstridiga principer (Beckman, 2005). 

Det i sin tur kan göra det otydligt, vad det är som reformen avser att förmedla, utveckla eller 

bilda och svårt för mottagaren att bedöma fakta (Wahl, 2007). Om det inte är givet vad som 

ingår i ett korrekt vetande i läroplanen så kan det bli oklart vad för kunskap och lärande som är 

giltigt (Strandbrink, 2011). Etik i läroplanen är uttryck för en principfast kunskapsstyrning i 

texten. Om detta sedan efterlevs i verksamheten är en annan fråga. 

I innehållsanalysen räknade jag frekvens för orden; kunskap, lärande, effektiv och resultat, och 

som begrepp har betydelse för kunskapsstyrning mot evidensbaserad praktik. Jag räknade också 

ord som har betydelse för kunskapsstyrning i en svensk kontext. Med influenser från New 

Public Management (NPM) och organisatorisk- respektive yrkesprofessionalism; produktion, 

utveckla, reflektera, form och innehåll. Vid de första genomläsningarna av läroplanen framstod 

ytterligare ord som väsentliga; förmedla, inhämta, samt använda, för att tydliggöra styrningens 

inriktning. Orden förmedla och inhämta visade sig i analysen inte ha antagen retorisk eller 

substantiell betydelse, men använda med böjningar förekommer vid åttahundranitton tillfällen 

och det går inte att tolkas annat än att läroplanen i form och innehåll ska användas. Mer 

intressant är till vad och hur?  

5.1.1.1 Ord för att förmedla eller bilda 

Kunskapsstyrning kan beskrivas som något förmedlat, som kan användas, eller något som ska 

utvecklas och/eller bildas. De olika inriktningarna på kunskapsstyrning får också betydelse för 

lärande, som något färdigt att lära in ”assimilera” och tillämpa ett vetande, kontra lära av och 

”ackommodativt” utveckla kunskap, kunskapsbildning, samt för att avgöra vad som är giltig 

kunskap i sammanhanget. Innehållsanalysen gäller i första hand frekvens för att beskriva idé 

för styrning och ge texten innebörd genom numerärer. I andra hand har analysen fokus på 

sammansättning av ord utifrån nyckelbegreppen kunskap och lärande. Poängen med tabellerna 

är att visualisera i vilken utsträckning och inom vilka delar av läroplanen som de olika orden 

förekommer, som kan ha med kunskapsstyrning att göra.  
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Läroplanen är indelad i flera delar varav Mål och inriktning är läroplanens första del. 

Kursplanerna är den största delen av läroplanen och gäller för samtliga ämnen. Det är i dessa 

kunskapskraven finns angivna för bedömning mot betygssättning.  

Kunskapsstyrningsbegrepp i läroplanens Mål och inriktning 

 

Siffrorna avser hur många gånger begreppet nämns. Sammanfattat har läroplanens Mål och 

inriktning att göra med att utveckla kunskap och lärande (Lgr 11). 

 

Kunskapsstyrningsbegrepp i läroplanens Kursplaner 

Kursplaner Kunskap 

med böjningar 

Lärande 

med 

böjningar 

Effektiv 

med 

böjningar 

Produktion 

med böjningar 

Resultat 

med 

böjningar 

Reflektera 

med böjningar 

Utveckla 

utan 

böjningar 

Form 

utan 

böjningar 

Innehåll 

utan 

böjningar 

Bild 5 1 0 0 0 0 10 2 10 

Engelska 12 2 2 9 6 1 4 7 10 

Hem- och 

konsument-

kunskap 

5 0 0 1 7 1 4 0 1 

Idrott och hälsa 6 0 0 0 0 0 7 0 1 

Matematik 16 0 4 0 23 3 6 0 1 

Moderna språk 14 2 4 23 36 1 7 62 18 

Modersmål  

(fem planer) 

117 3 28 24 23 9 37 79 122 

Musik 4 0 0 0 0 1 6 3 2 

Biologi 14 0 2 0 11 0 4 0 4 

Fysik 14 0 2 0 11 0 5 1 4 

Kemi 13 0 2 0 11 0 5 2 7 

Geografi 24 0 2 4 3 0 7 0 4 

Historia 14 0 0 0 1 1 4 2 4 

Religions-

kunskap 

13 0 0 0 1 2 3 0 4 

Samhälls-

kunskap 

22 0 0 0 1 3 6 0 6 

Samiska 31 0 8 0 0 3 9 33 38 

Slöjd 4 0 0 1 4 0 11 14 1 
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Svenska 11 0 4 0 0 0 6 5 32 

Svenska som 

andra språk 

11 0 6 0 0 0 6 6 32 

Teckenspråk för 

hörande 

13 1 2 9 12 1 4 25 10 

Teknik 3 0 0 1 0 0 5 4 1 
 

366 9 66 72 150 26 156 247 312 

Sammanfattat skapar numerärerna av kunskap, innehåll, form, utveckla och resultat, idéer som 

ger läroplanen inriktning i kursplanerna, som mer har att göra med form och innehåll än att 

utveckla kunskap. Att reflektera och att lära tar inte plats i texten, vilket också skapar innebörd 

(Lgr 11).  

 För sändare eller mottagare 
Att styra kunskap förutsätter att en reformtext som sändare också har mottagare. Som idé 

bygger kunskapsstyrning på mottagare som just inhämtar och använder den kunskap som 

förmedlas, men också tar ansvar för att förhålla sig till läroplanen för grundskolan som en 

ideologisk kunskapsstruktur och som sådan som grund för utveckling av kunskap (Johansson 

& Fogelgren, 2016). Det kan i texten vara en fråga om kunskapsstyrning av innehållet eller 

metod, som formas av ordens sammansättning och leder till konkreta eller mer ideologiska 

slutsatser hos den som läser. 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar (Lgr 11, s. 6).  

Målet är att eleverna ska kunna tillämpa den underliggande idéstrukturen, ”vetandet” som 

presenteras, i ett större sammanhang. Citatet är också exempel på en utsaga som uttrycker en 

uppfattning om hur saker och ting bör vara; ”…inte tillräckligt…” att ”…förmedla kunskap…”, 

och som uttrycker normativa ideal och målsättningar som är, men i en mål-medel-relation och 

där ”demokratiska arbetsformer” är mekanismen för att förverkliga ett visst värde eller uppnå 

ett visst mål. Denna utsaga sorteras därför som en beskrivande mål-medel-utsaga (B mm). 

Utsagan är också mottagarorienterad och är konstruerad både som en fråga om förmåga och 

ansvaret är elevens. Kunskapsstyrning gällande demokratiska värden har med metod och 

innehåll att göra. Men reflektion eller idékritik förekommer inte i hela avsnittet gällande 

värdegrund och uppdrag i läroplanen. Exemplet har funktion att ge idé om hur de ord som 

räknas sätts samman och konstruerar betydelse i läroplanstexten. 
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5.1.2.1 Inriktningsord 

Nedan följer två tabeller som avser att beskriva hur kunskapsstyrningens begrepp kan användas 

som inriktningsord för kunskap och lärande. Det vill säga, ord som anger vad det handlar om 

och ger kunskap och lärande dess riktning och bildar mönster i meningar och meningsföljder. 

Inriktningsord inkluderat böjningar relaterade begreppet kunskap i Mål och inriktning 

 

Sammanfattat förekommer kunskap i trettioåtta meningar och meningsföljder i läroplanens mål 

och inriktning. Kunskap ges främst betydelse som något som ska utvecklas, därefter läras och 

användas. Effektiv kunskap eller kunskap som effektiv förekommer inte. Liksom kunskap som 

något som produceras eller produkt, eller som ett resultat eller att reflektera kring (Lgr 11). 

Det som står är dock inte alltid vad som avses. Kunskapsbegreppet beskrivs i läroplanen som 

ett inte entydigt begrepp, men stämmer det överens med inriktningen för hur det förmedlas? 

Vad orden i sak beskriver och hur saken principiellt beskrivs kan skilja sig åt, så som att det 

bara är ord medan dess latenta budskap kan vara ett annat (Beckman, 2005). Citatet nedan från 

skolans uppdrag är exempel på hur kunskap principiellt beskrivs i läroplanen och där 

kunskapsstyrning inriktas mot mottagaren för att klargöra kunskap som idémässig ståndpunkt  

utifrån principen, något att balansera till en helhet. Vad är det då för lärande som främjas? 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. 

Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget 

entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme 

för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet (Lgr 

11, s. 8).  

En tolkning är att läroplanen principiellt främst följer utförandets logik för att hantera kunskap 

och lärande (Ellström, 2005). Att läroplanen fokuserar en helhet för olika kunskapsformer som 
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kommer till uttryck i olika former, såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, ger idé 

om vilken form av kunskap som eftersträvas. Det lärande som förordas är ett lärande där dessa 

former balanseras, vilket ligger nära ett lärande som assimilation baserat på giltig kunskap att 

förhålla sig till. Den giltiga kunskapen anges till formen. Det främjar ett performativt lärande, 

inte minst mot bakgrund av att kunskaper bedöms i skolan.  

Illeris (2016) beskriver att assimilativt lärande innebär att den lärande införlivar och inarbetar 

intryck som kommer från omgivningen genom att bygga ut och differentiera de olika scheman 

som skapats av tidigare lärande. Medan ackommodativt, överskridande, lärande är relaterat 

kunskapande genom reflektion, kritiskt tänkande, medvetenhet och utvecklandet av känslo- och 

samspelsmönster. Gällande kunskapsbegreppet i läroplanen nämns inte ackommodativa 

utvecklingsverktyg för kunskapande, som till exempel reflektion och idékritik. Det styr mot 

mer adaptivt lärande, för att lösa uppgiften att balansera kunskap. 

Inriktningsord inkluderat böjningar relaterade begreppet lärande i Mål och inriktning 

 

Sammanfattat förekommer lärande tjugoåtta gånger i mål och inriktning. Jämfört med nio 

gånger i kursplanerna. Lärande kan jämföras med kunskap, som förekommer fyrahundratio 

gånger i läroplanen varav trehundrasextiosex gånger i kursplanerna. Lärande har i läroplanens 

mål och inriktning främst med utveckling och kunskap att göra. Men sällan sammansatt så att 

lärande, utveckling och kunskap relateras. Lärande och kunskap beskrivs överlag separat i 

texten (Lgr 11). 

Både kunskap och lärande knyts till att utveckla i läroplanens mål och inriktning. Men inte till 

ord som effektiv och resultat. Det vill säga ord som är vanliga inom NPM. Exempelvis förväntas 

socialtjänsten vara effektiv, vården ska producera resultat, medan skolan, den har med 

utveckling att göra. Utveckling av kunskap är ett ändamål för skolan, men utveckling av lärande 

är inte lika analytiskt klart. Kunskap klargörs, men inte lärandet. Det separeras och får så 

28

11

0

0

0

0

17

1

2

1

1

0

Lärande "beroende variabel"

Kunskap

Effektiv

Produktion

Resultat

Reflektera

Utveckla

Form

Innehåll

Förmedla

Inhämta

Använda



 

Sida 40 av 57 
 

innebörd för möjligt lärande. Principiellt följer kunskap i läroplanen utförandets logik och 

lärandet blir adaptivt för att lösa uppgiften.  

I relation till kunskapsstyrning kopplas kunskap till användning av förmedlad kunskap snarare 

än som kunskap som ska bildas. I samtliga kursplaner för ämnena förekommer lärande i olika 

form sammanlagt nio gånger. Läroplanen är numerärt en kunskapsplan. Använda är ett av de 

allra mest frekvent förekommande begreppen i kursplanerna. Det leder till mönster med giltig 

kunskap som förmedlas, ska inhämtas, och till den handlingsorienterade slutsatsen att kunskap 

är mottagarens ansvar. 

5.1.2.2 Ord förverkligar och principerna ger begreppen styrning  

Kunskapsbegreppet följer utförandets logik, men det förekommer också mer latent värderande 

styrning i läroplanen. Ett exempel på ett ”nyckelord” som latent ”situerar” i läroplanen, för 

kunskap och lärande, är förmåga. En viktig aspekt i reformers värderande styrning är att situera 

ideologin (Bergström & Svärd, 2018). Illeris (2016) framhåller att allt lärande är situerat, så till 

vida att det äger rum i ett visst socialt och samhälleligt sammanhang, som genom samspelet 

med den lärande ingår som en integrerad del av lärandet. 

Förmåga är ett begrepp som i Inriktning och mål används vid sammanlagt tjugotre tillfällen. 

Det har ingen direkt koppling till begreppen lärande och kunskap, men som ord är det relaterat 

utveckling. Begreppet ger riktning för förhållandet mellan sändare/förmedlare och 

mottagare/bearbetare i läroplanen genom att knyta kunskap till eleven som en fråga om 

förmåga. Som begrepp används individens förmåga sammanlagt etthundraelva gånger i planen 

för att i huvudsak tydliggöra det som Illeris (2016) benämner samspelsdimensionen. Samspelet 

mellan sändare och mottagare, samt där elevens utveckling beskrivs som en fråga om förmåga. 

Det vill säga, ett ansvar som ligger hos mottagaren. ”Den ska utveckla deras förmåga att ta ett 

personligt ansvar” (Lgr 11, s. 6). 

Illeris (2016) menar att lärandet avspeglar de sociala och samhälleliga möjligheterna och 

betingelserna. Läroplanen kan här ses inriktad för att just främja samspelsdimensionen och 

bidra till elevernas socialisation i förhållande till existerande samhällsförhållanden. Dessa knyts 

dock till elevens förmåga och inte till skolan som verksamhet. Det har betydelse för skolans 

kunskapsstyrning, där kunskap ska utvecklas, men framförallt användas. 

 Läroplanens ”beställare-” respektive ”utförardel” 
Läroplanen är utformad så att den i Inriktning och mål anger vad skolan handlar om (vad som 

är) och vad verksamheten ska sträva mot (vad som bör), som en beställande inledning. Medan 

kursplanerna för varje ämne anger vad som ska utföras snarare än göras. Formen har likheter 
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med NPM. Men det handlar om den styrning som Wahlström & Sundberg (2017) beskriver, 

och inte om den innebörd av NPM som gällde under 1990-talets decentralisering av skolan och 

där staten skulle komma in först i efterhand för att utvärdera resultatet (Levinsson, 2013). 

Skolans kunskapsstyrning riktas mot mottagaren, för att hantera ”fakta” som förmedlas. Detta 

blir tydligt i kursplanernas beskrivningar av ämnenas syfte och ”ideologiska” innehåll. För att 

”fånga” mottagarens uppmärksamhet konstruerar texten en praxisgemenskap med mottagaren 

(Hyldgaard, 2008), för att bana väg för idéstrukturen om vad som ska ingå i ämnets utförande.  

Citatet nedan är utifrån syftet med ämnet Hem- och konsumentkunskap där läroplanen latent 

utgår från för givet tagna men problematiska sociala och samhälleliga sammanhang för att 

situera korrekt vetande, samt som medel för att skapa giltig kunskap (för förändring): 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över, 

jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att 

utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll (Lgr 11, s. 41). 

Att konstruera fakta är en förutsättning för kunskapsstyrning. Det handlar om representationer 

av objekt som redan finns ”där ute” som läroplanen syftar på som fakta. Men som hos läsaren, 

mottagaren, kan tolka och inte alls ge avsedd mening. Det är därför viktigt att texten fångar in 

läsaren till rätt diskursiva tolkningsmöjligheter.  

Hur kunskap utformas och till vad den används är utifrån en konstruktivistisk ansats en fråga 

om aktiv handling hos sändare och hos mottagare. Här kan kunskapsförmedling ses som att 

aktivt beskriva genom att situera, samt kunskapsbildning som att aktivt bearbeta vad det är som 

faktiskt situeras. Det är avgörande för läroplanens utförande att den är begriplig för att den ska 

kunna användas, men att den också fångar läsaren till idéerna som resonemangen bygger på för 

att kunna sätta innehållet i ”rätt” sammanhang som grund för undervisning. Läroplanen har en 

form av mottagar-styrning baserat på korrekt vetande som skolan ska förmedla, samt för eleven 

att korrekt använda, för att kunskapen ska vara giltig. Det ger en systematik baserat på formel 

och en viss slutenhet för att principiellt kunna fungera som mekanik för kunskapsutveckling.  

5.1.3.1 Formen och innehållets värde 

Ordet form förekommer vid några tillfällen och innehåll i något sammanhang tillsammans med 

kunskap och lärande i läroplanens Inriktning och mål. Dessa ord har dock framförallt stor 

betydelse i kursplanerna. De ger uppfattningar utrymme, som hjälpord för att konstruera fakta. 

En väsentlig poäng med samspelsdimensionen som Illeris (2016) tar upp är att ju mer aktivt 

den lärande engagerar sig i samspelet, desto större blir lärmöjligheterna.  



 

Sida 42 av 57 
 

Därför är det viktiga för lärandet, både när det gäller de direkta samspelsformerna och de mer generella 

ramarna i form av praxiskollektiv och lärmiljöer, att den finns möjlighet för aktiv medverkan och 

medbestämmande, engagemang i subjektivt relevanta problematiker, kritisk reflektion och reflexivitet samt 

socialt ansvar (Illeris, 2016, s. 153).  

Läroplanen styr ansvaret att bearbeta innehållet mot mottagaren och ställer krav om form för 

att samspela. Skolans värdegrund och uppdrag är uppbyggt med värdeutsagor gällande 

grundläggande värden och beskrivande utsagor av situation och sammanhang med mål-medel-

relationer gällande mekanismer för att förverkliga ett visst värde eller uppnå ett visst mål. 

Kunskap och lärande har att göra med värden i läroplanen, som skollagens (2010:800) 

normativa värdeutsaga ”livslång lust att lära”, eller giltig kunskap om intolerans och 

främlingsfientlighet utifrån korrekt vetande om moral för att främja förståelse och 

medmänsklighet. Kunskap har i uppdraget också att göra med hur skolans verklighet beskrivs 

för en likvärdig utbildning och vilka problem respektive möjligheter som betonas föreligga i 

situationen, i vad som är för att forma en beställning av vad som bör utföras:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper (Lgr 11, s. 6).  

I citatet är kunskap både ett medel för att utveckla och ett mål för lärande om, men det beskriver 

endast vad som är eller bör vara. Som utsaga är innehållet beskrivande.  

Läroplanen är huvudsakligen beskrivande. Det är också funktionellt utifrån perspektivet att 

läroplanen kan betraktas bestå av beställningar som ska utföras. Utöver de två övergripande 

delarna med mål och inriktning respektive kursplaner, så stipulerar kursplanerna syfte, innehåll 

och kunskapskrav för att mäta och sätta betyg. Det funktionella i innehåll och form kan ses som 

oberoende och beroende variabler i en beskrivande kedja av händelser i läroplanen, samt där 

relationerna mellan budskapen och motiven eller andra bakomliggande orsaker ställs i fokus. 

Läroplanen bygger på utförandets logik, som ett system som upprätthåller sig självt. Läroplanen 

inbegriper både ”formfrågor” konstruerade utifrån korrekt vetande och ”svaren” som giltig 

kunskap. Det begränsar skolans kunskapsstyrning och läroplanens lärmöjligheter.  

Här finns både likheter och skillnader med socialtjänstens kunskapsstyrning. Även i 

socialtjänsten finns ett fokus på korrekt vetande och som dessutom kan ligga långt ifrån den 

kunskapsstyrning som förväntas styra arbetet (Avby, 2015). Men skillnaden är stor i systemens 

öppenhet. Socialtjänsten har att metodologiskt ta reda på vad som är giltig kunskap i det 

enskilda ärendet genom att kartlägga vad som är korrekt vetande för den enskilde och göra 
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jämförelser med evident kunskap eller evidensbaserad kunskap. I fokus är medlens effektivitet 

och resultatet bedöms som faktisk förändring och utveckling. Här är det inte en fråga om att 

förmedla för kollektiv inlärning, utan om att fånga individuellt lärande. Socialtjänstens 

kunskapsstyrning har utveckling av individen som övergripande mål (Alm, 2015). Skolans 

kollektiva inriktning är en utmaning i undervisningen (jfr. Olsson, 2016) och som främjar ett 

fokus på ”färdig” kunskap och skicklighet som en fråga om förmåga och lärande som ett 

mottagaransvar utifrån utförandets logik. 

 Läroplanens idéstruktur 
Av innehållsanalysen framkommer att orden kunskap, lärande och utveckling sällan relateras, 

även när begreppen förekommer i samma utsaga eller sammanhang. Exempelvis under 

Kunskaper i läroplanens övergripande mål och inriktning: 

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra 

en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares 

ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera 

kunskaper i sina olika former (Lgr 11, s. 11). 

Utsagan ovan har med värden att göra, som mål för skolan och undervisningen. Det finns 

föreskrivet att det är lämpligt för läraren att erbjuda eleverna strukturerad undervisning i såväl 

helklass som enskilt. Men främst är utsagan beskrivande (B) och latent situerad till vad som 

möjligt kan genomföras i ett utbildningssammanhang genom vaga ord som att erbjuda och 

sträva, samt latent till vad som kan vara problematiskt i relation till undervisning, till lärande 

och till kunskap i olika former (B sit). De flesta utsagorna som inbegriper kunskap och/eller 

lärande är till sin karaktär beskrivande genom hela läroplanen.  

Läroplanens mål och inriktning är uppbyggd runt två huvudrubriker; Skolans värdegrund 

respektive Övergripande mål och riktlinjer, samt som har åtta underrubriker. Under mål och 

inriktning finns trettiofem utsagor som har att göra med kunskap och tjugotvå som har med 

lärande att göra, det vill säga att begreppen nämns en eller flera gånger. Dessa utsagor avser 

huvudsakligen att beskriva vilken verklighet som är och bör vara, samt värden skolan bör sträva 

efter att framförallt efterleva och utföra. Begreppen i utsagorna sätts främst samman för att ge 

betydelse åt innehåll, situation och/eller sammanhang (B sit), alternativt som mål-medel-

mekanismer/relationer eller -metoder, som hör till situationen och kan användas för att 

förverkliga ett visst värde eller uppnå ett visst mål (B mm). Exempelvis avseende skolans 

värdegrund och uppdrag: 
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Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om 

individen, omtanke och generositet. Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra 

och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. Skolan ska 

vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i 

samarbete med hemmen (Lgr 11, s. 7).  

Dessa utsagor är huvudsakligen beskrivande trots att de vanligtvis inkluderar både värden som 

normer, preferenser till rena önskningar, samt föreskriver vad som är lämpligt och 

ändamålsenligt handlande i en given situation. Utsagorna blir deskriptiva för att de idémässigt 

just beskriver textens ideologiska dimension - hur det hela hänger ihop och strävan - snarare än 

högt ställda mål att uppnå med förskrivning om hur dessa ska uppnås. Samtidigt är det 

kunskapskraven i ämnenas kursplaner som är epicentrum i läroplanen. Femhundratjugosju 

gånger förekommer begreppet kunskapskrav(en) i läroplanen.  

Lindberg (2017, i Bergström & Svärd, 2018, s. 144) definierar idéer som handlingsorienterade 

och handlingsmotiverande tankar, som är integrerade i eller relaterade till samhällets 

institutioner, eller inriktar sig mot att bevara eller förändra samhällets institutioner. Idéerna som 

uttrycks i en reformtext kombineras nästan alltid på olika sätt i mer eller mindre övertygande 

idésystem som i sin tur är inbyggda i komplexa system för mänsklig interaktion. Lindberg (ibid) 

framhåller att idéernas och ideologiernas roll i sådana institutionella strukturer är att ge mening 

och riktning åt människors handlande.  

Kunskapskrav som begrepp är så omfattande i sin betydelse att jag valt att inte beskriva dess 

idé. Men kunskapskraven som sådana i läroplanen är i form och systematik likartat konstruerade 

för att skapa verklighetsbeskrivningar och värden i ämnena, som styr vad för form av vetande 

som efterfrågas för giltig kunskap. Kunskapskraven är direkt konstruerade för att leda till 

handlingsorienterade slutsatser avseende kunskapsform.  

Dessa konstruktioner för att styra handling behöver inte innebära att man föreskriver form av 

kunskap eller lärande. Tankekonstruktioner kan vara som starkast genom association, till vad 

som beskrivs i en text. Ord som leder till en handlingsorienterad slutsats kan vara suggestiva 

eller så sättas samman i meningar. Styrningen kan vara mer latent än manifest (Beckman, 2005). 

Det viktiga blir då vad som där är (står), men som inte står (lika) explicit i texten. Till skolans 

läroplaner finns en hel myndighet för att tolka skrifternas innebörd för dess praktiker, 

Skolverket. 
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5.2 Läroplanens idealtypiska kunskap och lärande 
Läroplanen kan betraktas som idealtypiskt uppbyggd för att styra kunskap och lärande. ”En 

idealtyp är en tankekonstruktion som försöker fånga in de väsentliga egenskaperna hos en 

ståndpunkt eller kanske rentav hos en hel ideologi” (Beckman, 2005, s. 28). Idealtyper har 

funktion att beskriva något väsentligt eller kärnan i idéer och argument. En analys av 

idealtypiska beskrivningar behöver utgå från jämförelse, en kontrastering mot något, för att 

renodla idéer som utmärker det idealtypiska, tydliggör och sammanfattar dess innebörd. 

Kunskapskraven i läroplanen är i form och systematik likartat konstruerade för att beskriva det 

väsentliga avseende giltig kunskap inom ett ämnesområde. Här illustrerat med ett citat från 

slutet av den högsta progressionsnivån i matematik för betyget A i årskurs nio: 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och 

använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska 

uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och 

följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt 

som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem (Lgr 11, s. 64). 

Idealtyper kan användas som förstärkare av verkligheter, en extrembild, som vare sig är falsk 

eller sann, bara mer eller mindre användbar (Beckman, 2005). Idealtypsanalysen i uppsatsen 

handlar om att placera läroplanens kunskaps- och lärandebegrepp, budskap gällande kunskap 

och lärande, i förhållande till idealtypen evidensbaserad praktik för jämförelse av hur nära eller 

långt ifrån extrembilden av EBP-modellens typkunskap som läroplanens budskap kan placeras. 

Beckman (2005) framhåller att idealtyper inte utgör bra beskrivningar av faktiskt existerande 

budskap, utan poängen med idealtyper är att de hjälper oss att tydliggöra de skillnader som vi 

anser vara väsentliga. I citatet ovan beskrivs systematisk evidenskunskap. 

 Evident frånvaro av evidens  
Ordet evidens förekommer dock inte alls i läroplanen, Lgr 11. Kunskapsstyrning mot en 

evidensbaserad praktik är inget ändamål. Samtidigt är läroplanen uppbyggd på utsagor om 

korrekt vetande av betydelse för giltig kunskap. En typ av evident kunskap från okända källor 

uttryckt genom mål-medel-relationer/mekanismer/metoder och systematik i kursplanerna. 

Kunskapskraven har att göra med mekanik för ökad skicklighet i användande, en form av 

situerat praxislärande baserat på mottagarens förmåga, att arbeta sig från periferin in mot 

centrum – den giltiga kunskapen (Hyldgaard, 2008; Strandbrink, 2011). 

Norberg (2006, s. 38) framhåller att arbeta evident med erfarenhetsbaserad kunskap förutsätter 

ett sätt att arbeta överlagt, att tänka efter och resonera med sig själv och andra. Även om vare 

sig forskande eller skicklighet är ord som förekommer i läroplanen, så är systematik i fokus för 
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korrekt vetande och som i formel ger giltig kunskap. Fokus ligger på mottagaren att anlägga 

”rätt” perspektiv för att uppfatta vad som kan beskrivas som fakta, hur den ska utformas och 

till vad den kan användas i en viss situation, snarare än i vad den representerar (Wahl, 2007). 

Nedan exemplifierat genom ett utdrag ur kunskapskraven i engelska för betyget A i slutet av 

årskurs 6: 

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo 

samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt 

redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån 

budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och 

texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. 

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och 

effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion (Lgr 11, s. 38). 

Systematiken i läroplanen och metoden/mekaniken för att bearbeta densamma i framförallt 

kunskapskraven har likheter med EBP så till vida att det bygger på mottagaren att greppa 

evident/evidens/korrekt vetande och systematik. Poängen är att evident kunskap, korrekt 

vetande och evidenskunskap kan ses som dimensioner av samma (fakta)fenomen som 

idealtypiskt har fler likheter än skillnader, samt att medlet för kunskapandet är systematik som 

”hanteras” med metod/mekanik (jfr. Wickman & Östman, 2002).  

Den evidensbaserade praktiken bygger å ena sidan på att genom ett evidensbaserat arbetssätt, 

forskning, utveckla eller producera användbar kunskap, å den andra att praktiken ska 

genomsyras av eller vila på vetenskaplig kunskap (Evaldson & Nilholm, 2009). Systematiken 

i tillvägagångssättet avgör vanligen graden av vetenskaplighet, i termer av hur evidensen i ett 

resultat kommer att bedömas. Det kunskapande som främjas i kunskapskraven i läroplanen 

utgår från form och det lärande som möjliggörs följer utförandets logik. Steg för steg ska eleven 

utveckla sin skicklighet och progression. Kunskapskraven bygger på ett kumulativt lärande. En 

utveckling av en begränsad upprepningsorienterad kunskap, som kan användas i likartade 

situationer som den ursprungliga lärsituationen, samt som utgår från variablerna för korrekt 

vetande och följer en assimilativ formel för entydigt mätbar kunskap (jfr. Illeris, 2016, s. 73).  

 Kunskapsstyrning för vem eller vad 
Den stora skillnaden mellan kunskapsstyrning i socialtjänsten och skolan är att läroplanen 

bygger på ett mottagaransvar, att aktivt söka korrekt, evident vetande, ”fakta”. I socialtjänsten 

är förhållandena omvända. Där ska professionen utreda och utveckla ”normering” som bygger 

på individuellt lärande (jfr. Avby, 2015, s. 26-32). Individ förekommer sammanlagt fyrtiofem 

gånger i läroplanen, främst i kursplanernas beskrivningar av ämnen. Kunskaper och lärande 
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som är relaterat individen är inte preferens i läroplanen. Det ger läroplanen en förmedlande 

karaktär av ämnena oavsett subjekt. 

Det finns ingen enkelt påvisbar överensstämmelse mellan läroplanens kunskapsstyrning av 

kunskap och lärande och Sackett med kollegors (1996) beskrivningar av ett evidensbaserat 

arbetssätt (Svanevie, 2011). Läroplanen är överlag ideologiskt klar avseende vilka värden som 

omfattas och som idéstruktur. Med undantag för kursplanerna i matematik och modersmål. Där 

förekommer kombinationer av lärande och reflektion som leder till ett mer gränsöverskridande 

lärande. Här exemplifierat från syftet med matematik för kursplanen i ämnet och där det 

framgår att lärandet som efterfrågas har en mer ackommodativ karaktär för eleverna att föra 

lärandet framåt: 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem 

samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat (Lgr 11, s. 54).  

Huvudsakligen är kunskapsstyrning en fråga om kunskapsform för eleven (och professionella) 

att behärska. Läroplanen öppnar i ringa utsträckning upp för reflektion. Begreppet kritik 

förekommer sammanlagt sexton gånger i läroplanen och huvudsakligen i kursplanerna, till 

exempel sammansatt som en fråga om metod - källkritik. Läroplanen tecknar ett ideologiskt 

perspektiv på preferenser och värden, snarare än ett källkritiskt och idékritiskt perspektiv. Där 

professionella prioriteringar för praktikerna är givna på förhand, vilket kan ha sin grund i att 

möjliggöra att mäta för betygssättning (Strandbrink, 2011). Detta får betydelse för möjligt och 

möjligheten till lärande. Läroplanen styr mot utveckling av förförmedlad kunskap. 

 Idealtypskunskap oavsett individen 
Läroplanen fyller professionen med beskrivningar av vad som är giltig kunskap. Det som kan 

beskrivas som praktikerkunskap i läroplanen ligger i linje med en utveckling som går från 

yrkesprofessionalism mot ökad organisatorisk professionalism. Det styrs exempelvis genom 

utsagor som nedan från skolans uppdrag: 

Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället 

behöver (Lgr 11, s. 7). 

Det är kunskaper långt ifrån ämnesdidaktik. Läroplanen beskriver i stor utsträckning värden 

och mål för undervisningen som ofta konstrueras i situations- och/eller mål-medel-relationer, 

men planen anger inte hur. Läroplanen föreskriver endast i några få sammanhang konkreta 

situations- eller problemspecifika eller ändamålsspecifika handlingsföreskrifter – för ”görat”. 

Det mest utmärkande sådana undantagen är punktlistorna som börjar med: ”Läraren ska…”, 

under mål och inriktning och där det finns några punkter som är konkret preskriptiva.  
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Citaten nedan avseende en ”likvärdig undervisning” och riktlinjer avseende ”normer och 

värden” är i det första exempel på hur professionen situerat styrs i läroplanen och i det andra, 

lite längre fram i texten, hur preskriptionen kommer till uttryck.  

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lgr 11, s. 6). 

Läroplanstexten är konstruerad för att ge idé om hur undervisningen bör utformas och för att 

ge associationer till skolan som praktik, samt för att beskriva det pedagogiska uppdraget. Det 

för tankekonstruktionen om vad skolan förväntas (bör) göra för att nå alla elever. Det är också 

en kunskapsstyrning mot evidenskunskap till formen, genom praktikerkunskap, samt där det 

som är evident kunskap sällan anges till innehållet. Skolverket med flera myndigheter uttolkar 

dock och anger hur läroplanen ska tolkas, men det förblir en form av ”formstyrning” som 

förstärker en organisatorisk professionalism. För att ”professionellt” kunna uttyda läroplanen 

på rätt sätt behöver professionen förtydliganden från den statliga styrande myndighetsnivån. 

Det innebär att styrningen i stor utsträckning sker genom myndigheter och inte i ett direkt 

förhållande mellan läroplanen och skolans professionella. Men samtidigt bygger hela 

läroplanen på praktikernas kunskap. Utan lärare, ingen undervisning.  

Mot den bakgrunden blir ”läraren ska…” ett starkt maktspråk i läroplanen. Genom retoriska 

grepp i texten knyts latent läraren som ansvarig mottagare av en kunskapsstyrning som inte är 

tydlig till innehållet, men handlingsinriktad till formen. Grovt uttryckt anmodas läraren att göra 

utan att veta. Detta förstärks genom punktlistorna som formulerats så att läraren kan göras 

ansvarig. Alm (2015, s. 60-61) beskriver hur organisatorisk professionalism genom att styra 

formerna för kunskap kan få skarpa konsekvenser för den professionelle.  

Läraren ska… planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans 

oberoende av könstillhörighet… (Lgr 11, s. 11). 

Det kan leda till osäkerhet hos såväl skolledare som lärare med en kunskapsstyrning som 

förmedlar ansvaret explicit genom skolans mål och läraren ska… om vad som är korrekt 

vetande och hur giltig kunskap ska bedömas. Beskrivande utsagor har formen att kunna vara 

mer svepande och oprecisa även om värden och mål och medel specificeras, än konkreta, 

praktiska mål och handlingsföreskrifter för ”görat”. Att läroplanen först beskriver värden och 

övergripande mål för att sedan slå fast rektorns specifika ansvar och läraren ska, utan att 

egentligen klargöra hur, kan leda till ett retoriskt slag i luften, men det kan också påverka 

lärandet.  
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Illeris (2016) beskriver vad han benämner som utopiska missuppfattningar. Det finns spår av 

detta i läroplanen. Missuppfattningar gällande lärande och utbildning som avser att man inom 

utbildningspolitiken och utbildningsplaneringen försöker dölja den underordning, sortering och 

disciplinering som passade det gamla industrisamhället så väl. Istället lyfter man fram ”mjuka” 

kvalifikationer som självständighet, ansvarsfullhet, kreativitet och flexibilitet, som värden och 

som relateras till lärostoffet. I läroplanen åtföljs dessa mjuka värden med, ska! Det finns också 

vad Illeris (2016) kallar teknologiska missuppfattningar. Där man inte beaktar människan som 

en individuell faktor för lärande. Det räcker inte med att betrakta människor som ting och 

lärandet som en tillförsel av kompetenser utifrån. Här kan också läggas komponenter utifrån 

som korrekt vetande. Läroplanens kunskapsstyrning konstrueras i betydande utsträckning 

genom systematik, formel och som systemisk komponentkunskap (jfr. Bateson, 1987, s. 448).  

6 Slutsatser 
Ovan har beskrivits hur kunskapsstyrning kommer till uttryck i läroplanen utifrån ett 

evidensbaserat perspektiv och vad för form av möjligt lärande som styrningen främjar. 

Analysen har gett några svar på det övergripande frågorna: 

1. Hur kommer kunskapsstyrning som idé till uttryck i läroplanstexten för styrning av 

eftersträvad kunskap? 

2. Vad för principer för kunskapsstyrning framkommer i läroplanen och vad främjar det 

för lärande? 

Lgr 11 har beskrivits som en ämnescentrad och resultatfokuserad läroplansmodell (Wahlström, 

2016). Ämnescentreringen har dock inte inriktning på evidensbaserad kunskap. Läroplanen är 

emellertid konstruerad så att den anger och preciserar vad eleven ska ha lärt sig för varje ämne 

och årskurs som miniminivåer utifrån kunskapskrav, så kallade ”standards” (Wahlström, 2016. 

s.80). Det är till formen tydligt vad som är eftersträvad kunskap i läroplanen.  

Kunskapsbegreppet i läroplanen följer principiellt främst utförandets logik. Kunskap beskrivs i 

kursplanerna som något som i form ska förmedlas i undervisningen och utvecklas, samt 

användas. Snarare än något som ska bildas hos eleven. Läroplanens styrning skulle intuitivt 

kunna beskrivas som kunskapsstyrning utan ett tydligt fokus på lärande. Läroplanstexten 

separerar även kunskap från lärande, vilket får betydelse för vad som kan uppfattas som möjligt 

och eftersträvat lärande.  

Gällande möjligt handlande leder texten i läroplanen mot ett systematiskt sökande av korrekt 

vetande, av ”fakta”. Sökandet kan leda till ett lärande som fokuserar vad för form som är giltig 
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kunskap i processer, snarare än att ”vetande” prövas i relationer och sammanhang. Lärarens roll 

blir att förmedla förutsättningarna för processen genom ”läraren ska” och som Skolverket har 

förtydligat. Läroplanen blir diskursivt klar till formen för eftersträvad kunskap. Men formen 

leder till att läroplanen fokuserar entydig, mätbar, kunskap. Det blir tydligt i de deskriptiva 

utsagor där texten får funktion att situera läsaren till ett slags teoretiskt deltagande i en 

praxisgemenskap, för att tydliggöra vad som gäller. Det kan skapa grund för ett än mer förenklat 

lärande. Så som ett ”tekniskt” och ”okritiskt” lärande av fakta, utan ett tydligt sammanhang. 

Illeris (2016) framhåller att lärande avspeglar de sociala och samhälleliga möjligheterna och 

betingelserna. Läroplanen som resultatfokuserad och som en källa för kunskapsstyrning av 

skolan främjar samspelsdimensionen och bidrar till socialisation i förhållande till existerande 

samhällsförhållanden. Samspelet avser dock i huvudsak lärande av rätt form, effektivitet som 

konvergens och resultat som entydig kunskap.  

I de beskrivande utsagorna av värden och mål i läroplanen förenklas kunskapen till principer 

som är möjliga att utföra och att följa. Det innebär ett fokus på kunskap som en produkt till 

formen. Lärandet blir att söka kunskapens giltiga innehåll till formen. Det kan leda bort från ett 

reflekterande och gränsöverskridande lärande. I form blir lärandet en fråga om skicklighet. 

Läroplanen är inte processorienterat inriktad i bemärkelsen att den har ett fokus på arbetsformer 

och kognitiva redskap för att vidga elevernas erfarenheter och insikter (Wahlström, 2016, s. 

79).  

Det lärande som främjas i läroplanen får karaktären av en formel. Ansvaret knyts också till 

individen, den enskilde elevens förmåga, och inte till skolan som verksamhet. Det har betydelse 

att kunskapsstyrning i kursplanerna centreras och uttrycks i ämnen, som något som ska 

utvecklas hos eleven, men framförallt ska det ”korrekt” användas. Läroplanens utförande blir 

en fråga om användande, att ta emot och utveckla given kunskap och som ska bedömas och 

”mätas” utifrån kunskapskrav. Ansvaret ligger hos mottagaren.  

Av betydelse är att ju mer aktivt den lärande engagerar sig i samspelet med betingelserna desto 

större blir lärmöjligheterna (Illeris, 2016). Läroplanen styr dock ansvaret mot mottagaren för 

att samspela och assimilera ett förutbestämt innehåll, som huvudsakligen karaktäriseras av 

formen. Planen är inte inriktad på kunskap genom styrning, utan på styrning av kunskap. 

Det finns också spår av vad Illeris (2016) kallar utopiska missuppfattningar i läroplanen. Det 

avser att man i utbildningspolitiken och utbildningsplaneringen för undervisning och lärande 

kan försöka dölja den underordning, sortering och disciplinering som passade det gamla 
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industrisamhället. Istället lyfter man fram ”mjuka” kvalifikationer. I ett sådant sammanhang 

blir begreppet förmåga i läroplanen än mer problematiskt. Förmåga beskrivs i läroplanen i 

termer av utveckling och nära elevens kompetens.  

Wahlström (2016, s. 86-87) beskriver ett läroplansfokus mot kompetens som fokuserat 

generiska kompetenser i gränszonen mellan ämneskunskaper och önskvärda process- och 

utvecklingsförlopp hos den enskilde eleven, det vill säga vad hen ska kunna göra. Betydelsen 

av elevens övergripande förmågor tonas ner av Wahlström & Sundberg (2017), men min analys 

visar att det torde finnas stöd för även en motsatt tolkning, att läroplanen just styr mot 

systematisk kunskapsinhämtning som en fråga om elevens förmåga och skicklighet avseende 

formelkunskap. 

Illeris (2016) kallar förhållanden där man inte beaktar människan som en individuell faktor för 

lärande, som teknologiska missuppfattningar. Lärande är alltid en process som förutsätter 

individen i någon form av samspel med sin omgivning. Det individuella perspektivet saknas i 

läroplanen.  

7 Diskussion 
Läroplanen är en plan för implementering av färdigformerad kunskap. Det är dock en svår text 

att läsa med ett flertal latenta budskap och som kan vara lätta att missförstå eller inte ens 

uppfatta för mig som inte arbetar inom skolan. Min analys är begränsad till läroplanstexten. Jag 

har också valt att hålla nere antalet citat till förmån för att kunna analysera, vilket leder till att 

tolkningar inte empiriskt styrks i alla avseenden. Men det är en idé- och ideologianalys och som 

sådan står argumenten i centrum för att säga något om materialet som inte säger sig självt. 

En farhåga med kunskapsstyrningens starka systematiska kunskapsfokus är risken att varken 

elever som har otillräcklig förmåga och kan ”knäcka” kunskaps-formeln eller elever som tvärt 

om är mycket motiverande och gränsöverskridande vill lära sig mer för lärandets skull, gynnas 

av läroplanen. De nyfikna eleverna riskerar att hållas tillbaka genom kunskapskraven, liksom 

den kreative lärare som vill nå alla sina elever som individer.  

Wahlström (2016, s. 94-95) framhåller att övergripande förmågor anges i kursplanerna men att 

de inte kan beskrivas som tongivande, då varken innehållets organisering eller 

bedömningssystemets utformning angörs mot de tänkta förmågorna. Den analytiska 

ståndpunkten menar jag är exempel på hur läroplansteori förutsätter ett läroplansteoretiskt djup 

och som inte kan göras intuitivt genom att läsa läroplanen. Intuitivt läser jag att läroplanen just 

handlar om en fråga om elevens förmåga.   
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Det viktiga i läroplanen är att fästa rätt mening och göra rätt val. Fakta som begrepp i läroplanen 

förekommer vid trettio tillfällen och beaktas i texten som oberoende av individer. En analys av 

”ismer” i läroplanen skulle vara ideologiskt intressant. En läroplansteoretisk tolkning är att 

läroplanen är exempel på en utveckling mot en mer strukturellt sammanhållen och operativ 

läroplan (Jfr Wahlström, 2016, s. 96), vilket är en tolkning som bygger på omfattande 

kontextuell förförståelse och läroplansteoretisk kunskap. Men om man läser texten rakt upp och 

ner så har läroplanen snarare en systemiskt totalitär prägel, så till vida att det handlar om att 

”knäcka koden” för kunskapskravens formler och inte om ett reflekterande lärande.  

Om jag nu istället gjort en diskursiv analys där texten sätts i ett bredare samhällssammanhang, 

till exempel utifrån ett kritiskt perspektiv, och där just kunskap har särskild betydelse relaterat 

makt, hade studien fått ett annat resultat. Kanske än mer idékritiskt. Såväl innehålls- som idé- 

och ideologianalysen landar dock även i denna studie i kritiska slutsatser. Först planerade jag 

för en diskursteoretisk ansats. Där kunskap och lärande skulle kunna analyseras som flytande 

signifikanter och betydelser fixeras och låsas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Men det 

intressanta med idé- och ideologianalys är att påvisa hur idéstrukturer i en text oavsett dess 

kontext kan leda till handlingsorienterade slutsatser.  

Ett annat intryck är att läroplanen så genomgående separerar kunskap från lärande och lärande 

från kunskap, och varav det är kunskap som relateras utveckling i kursplanerna. Vad innebär 

det för skolan som samhällets utbildningsinstitution att läroplanen utgår från egna system, även 

om dessa följer internationell läroplanspraxis och didaktik (jfr. Wahlström, 2016, s. 179-192). 

Att läroplanen bygger på sina egna ”läroplanspremisser” och ”formler” för skolan i ett relativt 

slutet system? 

Ett förslag till fortsatt studie skulle kunna vara en intervjustudie med skolledare och lärare om 

vad läroplanen innebär avseende ledarskapet för lärande i skolan. En sådan studie skulle ge mer 

information om huruvida läroplanen implementerats som ett ”färdigt” system i skolan eller om 

undervisningen och lärandet också bygger på andra premisser. 
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