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Förmågor och bildning – Paul Hirsts 
kunskapsformer och praktikvändning i ljuset 
av den kunskapsteoretiska praktikvändningen  
Ingrid Carlgren 

I 2011 års läroplan för grundskolan har de långsiktiga målen för de olika 
skolämnena formulerats i termer av ett antal specifika förmågor som under-
visningen inom respektive ämne ska skapa förutsättningar för eleverna att 
utveckla.1 Begreppet förmåga har fått stort genomslag i diskussionerna på 
skolor och bland lärare. Särskilt tycks det gälla hur olika förmågor kan be-
dömas – oftast med utgångspunkt i de kunskapskrav för olika betygssteg 
som också finns formulerade för varje kursplan. 

I ett internationellt perspektiv är inte begreppet förmåga så vanligt och om 
det används så är det i samband med de övergripande läroplansmålen (t.ex. i 
den skotska läroplanen). Istället är det lärandemål och kompetenser som 
länge präglat diskussioner om och beskrivningar av utbildningsmål. Ofta 
kombineras det med en uppdelning av innehållet i kunskaper, färdigheter och 
attityder (se Forsberg, 2009). Även om de finns de som förordar kompetens-
begreppet som ett modernt bildningsbegrepp (Ball, 2000, Niss & Jensen, 
2002, Thavenius, 2004) finns också många kritiska röster som ser kompe-
tensdiskursen som instrumentalistisk och en del av det s.k. performativitets-
paradigmet (Johannesson, Lindblad & Simola, 2002) med dess inriktning 
mot påtagliga och mätbara resultat av utbildning. En aspekt som däremot 
inte uppmärksammats i samma utsträckning är kompetensdiskursens inram-
ning i ett rationalistiskt tänkande om kunskaper och utbildning.  

I ljuset av detta uppstår frågan om hur förmågebegreppet förhåller sig till 
kompetensbegreppet. En annan fråga är hur de bägge begreppen (kompetens 
och förmåga) kan förstås i ett bildningsperspektiv liksom vilka implikationer 
de har för skolämnenas kunskapsinnehåll. 

Det här kapitlet tar avstamp i en diskussion om förmågor i relation till den 
s.k. förmågemodellen (The Capabilities Approach).2 För att diskutera hur 
skolämnens innehåll kan ta form i relation till en inriktning mot förmågor 

                                                
1 Begreppet finns också i gymnasieskolans läroplan men inte använt på samma, systematiska 
vis. 
2 The Capabilities Approach har utvecklats av den indiske ekonomen Amartya Sen (2004, 
2008) och filosofen Martha Nussbaum (2011, 2013) som ett perspektiv på livskvalitet och 
social rättvisa. 
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ska jag därefter ta hjälp av den engelske utbildningsfilosofen Paul Hirsts 
idéer om hur kunskaper formar mänskligt medvetande (Hirst, 1974). Dessa 
idéer övergav han själv delvis för att istället fokusera på praktiker som den 
nödvändiga grunden för all kunskap (Hirst, 1993). Motsättningen mellan 
dessa inriktningar mot kunskap respektive praktik kan dock, menar jag, upp-
lösas. Genom ett praktikgrundat kunskapsbegrepp som också inkluderar hur 
kunskapen används i praktiska sammanhang kan ett skolämnes kunskapsin-
nehåll beskrivas som såväl ett substantiellt innehåll som särskilda sätt att 
kunskapa. 

Förmågemodellen/The Capabilities Approach 
Martha Nussbaum menar att det politiska målet bör vara att alla människor 
har nått över en tröskelnivå avseende olika förmågor. Nyckelidén är att 
sträva efter sociala arrangemang som utvidgar människors förmågor. För-
mågor (capabilities) handlar om vad människor är i stånd att göra och vara. 
Det är, enligt Nussbaum, ett mått på frihet. Även om det finns vissa med-
födda förmågor (som Nussbaum kallar basala) är det hon kallar inre för-
mågor ett resultat av träning och utveckling (t.ex. genom utbildning) medan 
kombinerade förmågor syftar på den kombinerade effekten av inre förmågor 
och tillgängliga resurser. 

Otto & Ziegler (2010) hävdar att förmågemodellen i flera avseenden över-
lappar med ett bildningsperspektiv på utbildning: 

Transcending mere acquisition of knowledge, Bildung points to a way of in-
tegrating knowledge and expertise with moral and aesthetic concerns. On the 
basis of successful integration of thinking, willing and feeling, it enables 
sound judgement, indicated by a developed awareness of what is appropri-
ate[…] Bildung in the classic sense, thus also contains a projective anticipa-
tion of the ‘good life’, of human freedom enacted with responsibility for self 
and others in the open-ended project of self-creation (Bleicher, 2006: 364 in 
Otto & Ziegler, 2010, s. 235) 

För Nussbaum är det viktigt att särskilja capabilities/förmågor från funktion-
er, som en realisering av förmågorna. Förmågor har ett egenvärde och repre-
senterar frihet och möjlighet att välja. Att förorda utvecklingen av vissa för-
mågor innebär inte ett förordande av att personerna ska fungera på vissa sätt. 
Därför, menar Nussbaum, att “capabilities, not functionings, are appropri-
ate political goals, because room is thereby left for the exercise of human 
freedom” (Nussbaum, 2011, s.25). 

På motsvarande sätt går det att argumentera för en skillnad mellan att 
formulera utbildningsmål i termer av förmågor och kompetenser. Kompe-
tensbegreppet knyter studenternas kunnande till vad människor förväntas 
kunna i olika situationer. Att vara kompetent är detsamma som att kunna 
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utföra en uppgift av något slag (Rychen et.al, 2003). Om målen formuleras 
genom ett utpekande av vad de som genomgår utbildningen ska kunna göra 
innebär det att funktionerna är föreskrivna. Att istället tala om att utbildning 
bör befrämja och utvidga människors förmågor och därigenom deras möjlig-
het till autonomi och möjligheter att göra övervägda val och leva goda liv, 
innebär något annat. Ett sådant perspektiv på utbildning fokuserar kunskaps-
tillägnandet som en (själv)formerings-process.  

Att beskriva målen i termer av förmågor innebär inte att det är särskilda 
sätt att använda förmågorna som förordas utan att förmågorna som potentia-
ler är mål i sig själva oberoende av hur de realiseras. 

Nussbaum pekar ut utbildning som avgörande för utveckling av männi-
skans inre förmågor. Ur ett politiskt perspektiv är det dock de kombinerade 
förmågorna som är viktigast. Att människor fått möjlighet att utveckla inre 
förmågor är nödvändigt, men inte tillräckligt. Det måste också finnas yttre 
förutsättningar för att realisera dem. De förmågor som beskrivs i de svenska 
kursplanerna är ämnesspecifika och därigenom formulerade på en mer inne-
hållslig och detaljerad nivå jämfört med de mer övergripande förmågor som 
Nussbaum talar om. Nussbaum behandlar inte hur de olika förmågorna kan 
utvecklas genom utbildning och inte heller frågor om hur förmågorna ska 
kunna bedömas eller mätas vilket ju är centrala aspekter i ett utbildningssy-
stem. Omvandlingen av utbildningsmål formulerade som förmågor till ett 
kunskapsinnehåll för undervisning är dock en central fråga för såväl läro-
plansteoretiker som ämnesdidaktiker. En annan viktig fråga är om det är 
generella förmågor som ska prägla undervisningen om olika ämnesinnehåll 
eller om det är genom de olika ämnesinnehållen som eleverna kan utveckla 
olika specifika förmågor.  

Hirst och liberal education: kunskaper som utvecklar 
erfarandet 
Ovanstående frågor om relationen mellan förmågor och skolans kunskapsin-
nehåll ligger nära de frågor som utbildningsfilosofen Paul Hirst arbetade 
med på 1960- och 70-talen. Det var visserligen inte explicit förmågor som 
var utgångspunkten i hans arbete utan istället frågan om hur utbildningen 
kan bidra till utvecklingen av rational minds. Hirst var intresserad av vilka 
och hur kunskaper kan forma mänskligt medvetande. Detta var för honom 
det centrala i liberal education och Hirsts projekt var att utveckla en argu-
mentation för att formulera och diskutera kunskaper i sig som syftet med en 
liberal education.3 Kunskap utvecklar tänkandet och medvetandet på önsk-

                                                
3För Hirst var syftet med utbildning att forma människor i betydelsen utveckla rational 
minds/rationella medvetanden. I det avseendet överlappar Liberal education och bildning; dvs 
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värda sätt och därigenom blir kunskapen som sådan utbildningens mål. Hirst 
tog avstamp i det grekiska begreppet Paidea; dock utan att utgå från den 
kunskapsrealism som kännetecknade grekerna. Hans projekt handlade om att 
rekonstruera Paidea-tanken under nya kunskapsteoretiska förutsättningar: 
”For if knowledge is no longer thought to be rooted in some reality…, what 
can be the justification for an education defined in terms of knowledge 
alone? (Hirst, 1974:33)” 

Hirsts svar var, att tillägnandet av kunskaper är ett mål i sig, genom att 
kunskaperna gör oss förmögna att förstå våra erfarenheter.4Att erövra kun-
skaper innebär att utveckla medvetandet – nya kunskaper innebär ett nytt 
medvetande: 

To acquire knowledge is to become aware of experience as structured, orga-
nized and made meaningful in some quite specific way and the varieties of 
human knowledge constitute the highly developed forms in which man has 
found this possible...to acquire knowledge is to learn to see, to experience the 
world in a way otherwise unknown, and thereby come to have a mind in a 
fuller sense (ibid, s.40). 

Hirst menade att en persons medvetande utvecklas genom att hen erövrar 
kunskaper som möjliggör alltmer differentierade sätt att erfara världen – 
strävan efter kunskap sammanfaller därigenom med utvecklingen av förnuf-
tet. Han identifierade sju kvalitativt och logiskt skilda kunskapsformer5 som 
han uppfattade som centrala för formandet av ett rationellt medvetande och 
därför viktiga för studenterna att tillägna sig.  

Med en kunskapsform menade Hirst “a distinct way in which our experi-
ence becomes structured round the use of accepted public symbols” (ibid, 
s. 44). De olika kunskapsformerna är resultatet av en progressiv differentie-
ring av det mänskliga medvetandet och formar åtskilda kognitiva strukturer 
med särskilda former för argument och bedömning. De olika kunskapsfor-
merna representerar mänsklighetens fundamentala kunskapsmässiga land-
vinningar. Tillsammans artikulerar de den förstådda (begripna) erfarenheten. 
  

                                                                                                               
bägge omfattar idén att människor förändras av kunskaper. Såväl Liberal education som 
bildning har knytning till det grekiska begreppet Paidea. 
4 Medan grekerna utgick från den kunskapsrealistiska idén att kunskap ger förståelse för 
verkligheten arbetade Hirst utifrån idén att kunskap ger förståelse för erfarenheten. Det man 
lär sig är att förstå och använda de publika kriterier som utvecklats inom olika områden för att 
skilja sant från falskt och dessa skiljer sig åt mellan de olika kunskapsformerna. I den me-
ningen menade Hirst att en skola som utvecklar medvetandet (liberal education/bildnings-
skola) bör vila på samma principer som kunskapen.  
5 Matematik, naturvetenskap, humanvetenskap, historia, religion, litteratur och fine arts, 
filosofi 
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De olika kunskapsformerna karakteriseras av 
1. Vissa centrala begrepp som är särskilda för kunskapsformen 
2. Ett nätverk av begreppsliga relationer med hjälp av vilka erfarenheten 

kan förstås 
3. Distinktiva uttryck som kan testas mot erfarenheten i enlighet med sär-

skilda kriterier som är särskilda för kunskapsformen 
4. Särskilda tekniker och färdigheter för att utforska erfarenheten. 

Det räcker inte, enligt Hirst, att ha vissa begrepp – de måste också användas 
på vissa sätt. Utvecklingen av rationella medvetanden omfattar insikten om 
att det finns vissa validitetskrav när det gäller argumentation och sannings-
anspråk.  

Hirst förordade att utbildningsmålen skulle formuleras i termer av de kun-
skapsformer som skulle erövras – inte i termer av det medvetande som blir 
konsekvensen av att erövra kunskaper. På så vis representerade Hirst en av-
vikande hållning i förhållande till de tendenser som var tongivande vid den 
tiden och som var inriktade mot att karakterisera utbildning i termer av breda 
och generella förmågor. Enligt Hirst borde utbildningsplaneringen utgå från 
en analys av målen – inte ifrån vad han beskrev som psykologiska processer: 
“To teach children to deduce is not to teach them to think along particular 
psychological channels, it is to teach them, whatever channels or psycholo-
gical processes they use, to produce certain patterns of statements in the 
end” (ibid, s. 20). Att undervisa i generella förmågor går inte enligt Hirst – 
det vore som om dessa var ett slags psykisk ‘muskel’ som kunde tränas. En 
formulering av målen i kunskapstermer ger en “more detailed description of 
the achievements we are after” (ibid, s., p16). 

Unless we know what we mean by deduction, or by counting, it seems to me 
that we may be using methods in our education which are not seriously direc-
ted to the objectives (ibid, s.19) 

Att tala om generella förmågor innebär dessutom, enligt Hirst, att felaktigt 
sammanföra helt olika förmågor. T.ex. har förmågan att kommunicera i na-
turvetenskapliga sammanhang ganska lite gemensamt med förmågan att 
kommunicera i poetiska termer. Det blir därför absurt att tala om en generell 
kommunikationsförmåga. Lika absurt är det att tala om en generell problem-
lösningsförmåga. “One cannot, in pursuing the ability to solve scientific 
problems, assume one is thereby pursuing the ability to solve moral pro-
blems or historical problems as well” (ibid, s. 20). 

Mycket av det Hirst skrev på 1960- och 70-talen framstår som förvånans-
värt aktuellt idag. Hans intresse för att specificera utbildningsmål såväl som 
hans kritik av ett psykologigrundat läroplansspråk inklusive idén om gene-
rella förmågor/färdigheter liksom hans tänkande om liberal education fram-
står som relevant, även om dagens utbildningslandskap och diskurs är en helt 
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annan. När Hirst argumenterade för behovet att specificera utbildningsmål 
gjorde han det i kontrast till en progressivistisk diskurs som, enligt honom, 
ensidigt fokuserade elevernas intressen och ett ämnesintegrerat arbetssätt.  

Idag är sammanhanget ett helt annat än det sammanhang i vilket Hirst ut-
arbetade sitt liberal education-projekt. Istället för 1960-talets progressivism 
lever vi i vad som har kallats ett performativitetsparadigm med fokus på de 
resultat som enskilda elever och skolor kan visa upp. Ändå ser vi samma 
betoning av generella förmågor (eller s.k. generiska färdigheter) utan kopp-
ling till specifika kunskapsinnehåll liksom viljan att formulera läroplansmål i 
termer av personliga egenskaper snarare än i termer av den kunskap som ska 
erövras. Ytterligare en tendens idag är den sammanblandning som Hirst kri-
tiserade mellan en förmåga (state of mind) och bevisen för förmågan (hur 
den kommer till uttryck): “assessment and evaluation rely on observable 
evidence, but these evidences are not the object of the teaching enterprise” 
(ibid, s.16). 

Var Hirst en rationalist? 
Det är inte svårt att uppfatta den tidige Hirst som rationalist. Han likställde 
bildning med utvecklingen av ett rationellt medvetande genom att ha tilläg-
nat sig de olika kunskapsformerna. Den kunskap han syftade på var vad som 
kan kallas propositionell, teoretisk kunskap (épistéme). 

Samtidigt är hans texter från 1960- och 70-talen motsägelsefulla. Å ena 
sidan hävdade han att det är den teoretiska kunskapen som är grunden för ett 
rationellt medvetande – å den andra poängterade han att det inte räcker med 
den kunskapen; att allt inte går att formulera i termer av begrepp och san-
ningar: 

All knowledge involves the use of symbols and the making of judgments in 
ways that cannot be expressed in words and can only be learnt in a tradition. 
The art of scientific investigation and the development of appropriate exper-
imental tests, the forming of an historical explanation and the assessment of 
its truth, the appreciation of a poem: all of these activities are high arts that 
are not themselves communicable simply by words. Acquiring knowledge of 
any form is therefore to a greater or lesser extent something that cannot be 
done simply by solitary study of the symbolic expressions of knowledge, it 
must be learnt from a master on the job. No doubt it is because the forms re-
quire particular training of this kind in distinct worlds of discourse… because 
they involve coming to look at experience in particular ways, that we refer to 
them as disciplines. They are indeed disciplines that form the mind (ibid, 
s. 45). 
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I en text från 1993 beskriver han dock sig själv i sina tidigare texter som 
rationalist även om han påpekar att det fanns:  

certain uneasiness concerning some of its claims. Much of the analytical 
work beloved of philosophers of education in the 1960s itself powerfully un-
dermined the dissociation of cognitive and other mental capacities that was at 
times being assumed in the ‘rationalist’ position (Hirst 1993, s. 188). 

Hirsts praktikvändning 
Hirst utsattes under 1970-talet för kritik av olika slag – bl.a. för att uppfatta 
skolämnen essentialistiskt och förorda ämnesorganiserad undervisning, vil-
ket jag menar är en misstolkning av vad han hävdade.6 Omkring 1990 dök 
Hirst upp i läroplansdiskussioner igen. Omstruktureringen av utbildnings-
systemen i många länder inbegrep läroplansreformer. Den ”nye” Hirst di-
stanserade sig från den gamle Hirst och tog avstånd från såväl rationalistiska 
som utilitaristiska sätt att tänka om utbildning. Han menade att bägge posit-
ionerna missade att  

We shall never make sense of ourselves if we cannot overcome those dual-
isms that separate the activities and achievements of reason from those of 
other mental capacities – or those of mind from those of body (ibid, s.190). 

Han var också självkritisk i förhållande till sina tidigare texter – särskilt för 
hur de varit inramade i ett rationalistiskt tänkande. Framförallt vände han sig 
emot idén att det är den teoretiska kunskapen som utgör en grund: 

The main error in my position was seeing theoretical knowledge as the logi-
cal foundation of sound practical knowledge and rational personal develop-
ment. Education in theoretical forms of knowledge was seen as fundamental 
to everything else in education (ibid, s.197). 

Istället menade han att det är genom att initieras i sociala praktiker som vi 
utvecklas 

I now consider practical knowledge to be more fundamental than theoretical 
knowledge, the former being basic to any clear grasp of the latter… the prior-
ity of personal development by initiation into a complex of specific, substan-
tive social practices with all the knowledge, attitudes, feelings, virtues, skills, 
dispositions and relationships that that involves (ibid, s.197). 

                                                
6 Även om Hirst betraktade de skilda kunskapsformerna (som, åtminstone delvis, kan knytas 
till olika skolämnen) som nödvändiga för medvetandets utveckling var han inte en förespråka-
re för en ämnesorganiserad skola. Hur skolan skulle organiseras såg han som en annan fråga. 
Han uppfattade inte att skolans uppgift var att utveckla ämnesexperter. 
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I kontrast till vad han tidigare skrivit betonade han nu sociala praktiker fram-
för teoretisk kunskap som utgångspunkt för att tänka om utbildning: 

We must shift from seeing education as primarily concerned with knowledge 
to seeing it as primarily concerned with social practices (ibid, s.184). 

Hirst ersatte alltså teorier med praktiker som det primära i utbildningen. 
Detta kan tyckas som en total vändning, vilket det på sätt och vis var ef-
tersom han höll fast vid ett relativt snävt och rationalistiskt kunskapsbe-
grepp. Vändningen kan beskrivas som att Hirst ersatte idén om olika kun-
skapsformer med en idé om olika praktikformer som en utgångspunkt för att 
tänka om utbildning.  

Jag skulle dock vilja hävda att Hirst genom sin praktikvändning öppnade 
för att tänka om skolans kunskapsinnehåll på ett vidare sätt – inte längre 
begränsat till en inriktning mot att utveckla ’the mind’. Hirst själv tycktes 
dock inte lämna sitt rationalistiska kunskapsbegrepp vilket innebar att han så 
att säga ersatte kunskapsformerna med praktikformer. Även om han i stort 
sett höll fast vid sin indelning i sju kvalitativt olika kunskapsformer tycktes 
han uppfatta att de representerade en typ av teoretiska praktiker snarare än 
att utgöra grundstommen i den (ut)bildade människans medvetande. 

Jag menar att det går att förena de två perspektiven med hjälp av ett icke-
rationalistiskt, praktikgrundat kunskapsbegrepp som också inbegriper kun-
skapernas användning och tysta dimensioner. Om man utgår från ett praktik-
grundat kunskapsbegrepp som inkluderar praxisgrunden som en del av kun-
skapen, blir inte skillnaden mellan den tidige och den sene Hirst så stor. 7 

En praktikgrundad kunskapssyn 
2001 publicerades en antologi med en rad texter som på olika sätt behand-
lade vad de kallade ’praktikvändningen’ i samhällsvetenskaplig teori 
(Schatzki, Knorr Cetina och Von Savigny, 2001). I inledningen beskriver 
Schatzki praktikvändningen som en aspekt av en allmän anti-cartesianism 
som under 1900-talets sista decennier präglat de humanistiska och samhälls-
vetenskapliga disciplinerna. Denna omfattar framförallt en kritik av det dual-
istiska tänkande som gör strikt åtskillnad mellan tanke-handling, kunskap-
värld, teori-praktik, subjekt-objekt, intention-realitet etc.8 Vidare ifrågasätts 
                                                
7 Detta är också i linje med hur han själv ibland formulerade sig: “Such theoretical practices 
result in the achievements of different forms of theoretical knowledge which I long ago sought 
to distinguish by the logical features that characterize them.” (ibid, s. 192)  
8 Ofta beskrivs situationen som om, efter flera århundraden av rationalistisk dominans, det är 
under 1900-talet som kritiken mot en sådan kunskapsuppfattning tar form. En annan bild ger 
Stephen Toulmin (1990) i Cosmopolis. The hidden agenda of modernity, nämligen att det vid 
sidan av en tro på och strävan efter kunskap som generell och universalistisk (och därför 
tillämpbar överallt) hela tiden har funnits ett annat spår som intresserar sig för konkret – 
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föreställningen att handlingar grundas i tankar, och att dessa kommer före 
handlingen liksom mentalistiska föreställningar om tänkandet som åtskilt 
från kropp och sammanhang. En liknande praktikvändning har också skett 
inom lärandeteori (Lave & Wenger, 1992, Chaiklin & Lave, 1996, Wenger, 
1998, Säljö, 2000) liksom inom kunskapsfilosofin (Janik, 1996, Johannes-
sen, 1989, Ryle, 1949, Wittgenstein, 1978). 

Den kunskapsteoretiska praktikvändningen syftar på hur kunskaper ut-
vecklas i, och uppfattas vara en del av, praktiska verksamheter. Det betyder 
bl.a. att begreppsförståelse ytterst förutsätter att begreppen används i ett 
sammanhang där de fyller en funktion. Kunskapen utvecklas då framförallt i, 
och genom, handling och inte främst genom ett åtskilt subjekt som bygger 
upp föreställningar om världen som grund för handlingar. Detta ger kun-
skaper en relationell, snarare än en additiv, karaktär. Kunskaper förändrar 
min relation till världen – vad som är möjligt att urskilja såväl som vad som 
går att göra. Att tillägna sig ny kunskap handlar inte främst om att lära sig 
’fler saker’ utan att utveckla ett alltmer differentierat erfarande. I den me-
ningen finns stora likheter med den relationella kunskapssyn som Hirst for-
mulerade. Hirst begränsade dock kunskapsbegreppet till att gälla den formu-
lerade kunskapen. Men kunskaper omfattar också en till stor del tyst och 
oformulerad sida. Oavsett om begreppet tyst kunskap främst syftar på förtro-
genhet med en praxis (som hos Wittgenstein, ibid) eller på den i kroppen 
inristade bakgrundskunskapen (som hos Polanyi, 1962, 1966) handlar det om 
att delta i en praktik, att handla i ett sammanhang, som blir en slags fond för 
kunskapen såväl som en del av den. 

En praktikgrundad och relationell kunskapsuppfattning vänder på flera 
sätt upp och ner på hur kunskaper tidigare diskuterats och hanterats i skolan. 
Det viktigaste är kanske ifrågasättandet av den framträdande position som 
givits teori och teoretisk kunskap liksom tankefiguren att tanken kommer 
före handlingen. Det är en tankefigur som bestämt mycket av hur undervis-
ning och utbildning organiserats – också inom de s.k. praktiska ämnena. 
Med praktikvändningen följer ett ifrågasättande av uppdelningen i teoretisk 
och praktisk kunskap. S.k. praktisk kunskap är inte enbart praktisk och s.k. 
teoretisk kunskap är inte enbart teoretisk. Det finns en tankedimension i gö-
rande och en handlingsdimension i tänkande som varit osynliga i skolans 
hantering av kunskaper.  

                                                                                                               
partikulär och situationsspecifik – kunskap. Dessa bägge kunskapsuppfattningar har s.a.s. 
avlöst varandra beroende på hur samhällsutvecklingen i övrigt sett ut. Den hypotes som 
Toulmin argumenterar för är att strävan efter generell och abstrakt kunskap samvarierar med 
ekonomiskt och politiskt ’mörka’ och osäkra perioder. 
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Från kunskapsformer till kunskapskulturer och 
kunskapandeformer 
Med ett praktikgrundat kunskapsbegrepp kan Hirsts kunskapsformer omtol-
kas till att också inkludera de speciella former av kunskapande handlingar 
som genererar de specifika formerna av kunskap. De blir därigenom också 
former för att skapa kunskaper – eller kunskapandeformer. De representerar 
specifika sätt att göra kunskap på. Istället för kunskapsformer kan vi tala om 
kunskapskulturer, som också inbegriper normer och värden som integrerade 
delar av kunskapandet såväl som ett specialiserat språk och specifika sätt att 
använda språket på (jfr Knorr Cetina, 2007). En sådan förflyttning från kun-
skapsformer till kunskapskulturer med sina särskilda kunskapandeformer 
innebär att det inte är ’kunskapen i sig’ som gör att vi lär oss se världen på 
specifika sätt utan det är snarare hur vi använder kunskapen som är avgö-
rande för vad vi kan erfara.9 

Hur förhåller sig då kunskapskulturerna till olika skolämnen? Om vi utgår 
från att skolämnen representerar skilda kunskapstraditioner (såväl praktiska 
som teoretiska) så är det dessa traditioners specifika kunskapskulturer som 
ger skolämnena deras specifika karaktär (Carlgren, 2015). På så vis bidrar 
olika ämnen till en differentiering av elevernas erfarande genom de särskilda 
kunskapskulturer de erbjuder. Genom de olika ämnena erövrar elever de 
särskilda sätt att erfara och förhålla sig till världen som utvecklats inom de 
kunskapskulturer som skolämnena omfattar. Att lära sig ett ämne innebär att 
tillägna sig ett specialiserat språk och en förmåga att delta i ämnesmässiga 
samtal i specifika sammanhang. Detta bidrar också till att forma elevernas 
attityder och identiteter. 

Diskussion 
Medan kompetensbegreppet använts flitigt i yrkesutbildningssammanhang 
tidigare är det först på senare tid det kommit in i den allmänna utbildningen 
(Forsberg, 2009). Därigenom har det ännu tydligare kommit att ramas in av 
ett rationalistiskt tänkande om relationen teori-praktik. Kompetens har be-
skrivits som att kunna genomföra en uppgift vilket i sin tur uppfattas som att 
de kunskaper och färdigheter man tillägnat sig ska tillämpas i en specifik 
situation (DeSeCo, 2001). Kunskap, färdigheter och attityder uppfattas så att 
säga som grundläggande delar i det som bygger upp en kompetens. För att 
bli kompetent måste personerna lära sig använda dessa delar – kompetensen 

                                                
9 Ett sådant sätt att beskriva skolämnen kan jämföras med begreppet litteracitet så som det 
förstås inom ramen för den s.k. new literacy-traditionen (Street, 1984, 2003). Integrationen av 
ord, handlingar, värden, trosuppfattningar med gester, kroppshållningar, kläder etc. uttrycker 
specifika sätt att vara i och förhålla sig till världen - olika litteracitetspraktiker. 
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blir en slags amalgamering av kognitiva och icke-kognitiva delar. På så vis 
kommer kompetenserna efter att eleven tillägnat sig ett specifikt kunskaps-
innehåll. Detta innehåll i sig förändras däremot inte. 

I enlighet med vad som sagts tidigare omfattar inte förmågebegreppet 
samma fokus på att kunna göra specifika handlingar som kompetensbegrep-
pet. Däremot, menar jag, medför begreppet förmåga ett fokus på de kunnan-
den som är förknippade med förmågorna. Genom att utgå från Hirsts be-
grepp ’kunskapsformer’, som beskriver kvalitativt skilda sätt att erfara och 
strukturera världen, och kombinera det med den kunskapsteoretiska praktik-
vändningen kan olika förmågor knytas till olika kunskapskulturer som repre-
senterar skilda sätt att kunna och kunskapa. Förmågorna är inte något som 
utvecklas efter kunskapsinhämtningen utan som en del av att eleverna eröv-
rar dessa kunskapskulturer och kunskapandeformer. Istället för att tala om 
kunskaper, färdigheter och attityder kan kunskapsinnehållet formuleras i 
termer av specifika kunskapskulturer och kunskapandeformer.  

På så vis kan liberal education och bildning tolkas som ett undervisnings-
erbjudande som ger möjlighet att delta i och lära känna olika kunskapskul-
turer som representerar signifikanta kunskapstraditioner. Genom att enkultu-
reras in i kunskapskulturerna kan eleverna utveckla olika förmågor.  
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