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Sammanfattning  
     Föreliggande uppsats har kritiskt granskat, analyserat och diskuterat Läroplanens teoretiska 
kunskapssyn. Om analysen håller så anser jag mig ha visat vilka resonemang utifrån den kognitiva 
relativismen som Lpf 94 bygger på.  
     Hur den kognitiva relativismen kommer fram till att kunskap är relativ kan se lite olika ut. Minst 
tre underliggande teser kan urskiljas vilka alla kan ligga till grund för Lpf 94s kunskapssyn. Dessa är 
kunskapssociologisk relativism, epistemisk relativism och ontologisk relativism. Alla förnekar de, var 
för sig, minst ett av tre de nödvändiga villkoren i den traditionella analysen av kunskap, vilken 
innebär att kunskap är sann berättigad tro. 
     Jag har även presenterat, analyserat samt diskuterat de elementära och logiska motsägelser som 
följer en relativistisk kunskapssyn. Dessa är av den omfattningen att det kan finnas tillräckliga skäl att 
förkasta en relativistisk kunskapssyn oavsett vilket relativistiskt resonemang som ligger till grund för 
Lpf 94s relativa kunskapssyn.  
     Min slutsats är att synen på att teoretisk kunskap är relativ inte håller och bör förkastas, vilket 
innebär att läroplanen i framtiden bör bygga på en objektiv kunskapssyn. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: kognitiv relativism, kunskapssociologisk relativism, epistemisk relativism, ontologisk 
relativism, teoretisk kunskap, traditionella analysen av kunskap      
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Standardsynen på kunskap1 innebär att vi vet, på det hela taget, det vi tror oss veta.2 Vi tror 
oss till exempel ha kunskap om saker som berör vår omgivning, fakta om världen och 
vetenskapliga fakta. Vi vet sådant som innehållet i våra tankar, vad vi känner och vad andra 
människor tänker och känner. Vi har kunskap om matematiska och begreppsliga sanningar. Vi 
vet saker om det förflutna och om framtiden. Vi har kunskap om moraliska och religiösa 
sanningar.3

     Men vad är det egentligen som utgör själva kunskapen? När jag ställer denna fråga till 
mina studentlärarkollegor, som snart skall ta sin lärarexamen, får jag lika många svar som 
antalet individer jag frågar. Någon anser till exempel att kunskap är något som enbart är 
förunnat människan, en annan att text på ett papper är kunskap. Ytterligare någon replikerar 
med att det inte finns någon absolut sanning. Men om det inte finns något som är sant kan vi 
då ha kunskap? Hör sanning och kunskap ihop?  
     Innan jag går vidare med mina frågor bör jag kanske ställa mig frågan: Är det viktigt för en 
lärare att veta vad kunskap är? Om denna fråga besvaras jakande blir min följdfråga, varför 
då? Personligen anser jag att svaret på den frågan är ja. Ja, eftersom det tycks för mig omöjligt 
att ta ställning till hur till exempel undervisningen bör bedrivas om jag inte först har klart för 
mig vad kunskap är. Men ”Frågan om kunskap i skolan har kommit att stanna vid dess 
pedagogiska traditioner.”4 Detta anser Bernt Gustavsson som fick i uppgift, av Skolverket, att 
studera kunskapsbegreppet närmare. Denna studie resulterade i en bok med titeln Vad är 
kunskap?5 Där diskuterar Gustavsson kunskapsbegreppet, från Platon och fram till idag och 
presenterar den utveckling som ligger till grund för den kunskapssyn som bland annat Lpf 94 
bygger. 
     Men hur definieras då kunskap i Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94?6  
I Lpf 94 finner jag ordet kunskap skrivet, i någon form, inte mindre än 63 gånger på totalt 17 
numrerade sidor. Detta innebär att kunskap finns skrivet, i snitt, närmare 4 gånger per sida.  
     Kunskap finns bland annat uttryckt i beskrivningen av vad huvuduppgiften för de frivilliga 
skolformerna är: ”Huvuduppgiften /…/ är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar 
för att elever skall tillägna sig och utveckla kunskaper.”7 Vidare står det skrivet: ”Skolan skall 
sträva mot att varje elev /…/ tillägnar sig goda kunskaper /…/.”8

     Gustavsson har funnit att första gången som kunskap nämnts särskilt i en läroplan var 
1980. Detta, anser Gustavsson, kan förklaras med att kunskap i skolan inte har behövts 
reflekteras över tidigare eftersom det förr verkar ansett självklart vad kunskap är.9 Den synen 
på kunskap var något objektivt och universellt och som grundades utifrån två fundament. Dels 
utgick den från världen är begriplig och dels att människan är en rationell varelse som har en 
kunskapsförmåga.10  
     Men en vetenskapsteoretisk och historisk utveckling har skett, sedan Kuhns genombrott på 
1960-talet, som innebär att tron på universell och neutral kunskap övergivits vilket mycket 

                                                 
1 ”The Standard View,” Gustavsson & Wahlström, (2004) och Feldman, (2003).  
2 Feldman, (2003). 
3 Att det finns en text framför mig, Norges huvudstad är Oslo. Jorden kretsar kring Solen. Jag känner glädje när 
jag tänker på min familj. Min mamma vill ha en ny bil. 7 + 5 = 12. Blå är en färg. George Washington var 
Amerikas första president. Om metall upphettas så utvidgas den. Det är fel att tortera spädbarn. Det finns en Gud 
(Feldman, 2003).  
4 Gustavsson & Wahlström, (2004, s. 6). 
5 Gustavsson, (2002). 
6 Liknande frågeställning ställs i Gustavsson & Wahlström, (2004). 
7 Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, (s. 5). 
8 Lpf 94 (s. 9). 
9 Gustavsson, (2002) och Gustavsson & Wahlström, (2004). 
10 Gustavsson & Wahlström, (2004). 
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kort innebär en syn att kunskap är kontextuellt bundet och måste relateras till bestämd tid och 
plats.11  
     Under 70-talet utvecklades en kunskapssyn som betonade elevdemokrati och 
medbestämmanderätt i studierna. Inspiration och idéer till detta synsätt och hämtades ifrån 
bland annat Deweys teori. Utifrån detta började den pedagogiska progressivismen utvecklas. 
Detta synsätt innebär att varje elevs intressen och motivation sätts i fokus. Syftet är att sätta 
igång elevers kunskapsprocesser och lärande. Fokus förskjuts från en det objektiva till det 
subjektiva. Nu sätts varje elevs egna erfarenheter, tolkningar och förståelse i centrum. 
Lärarens roll går från att förmedla kunskap till att få igång lärprocesser där eleverna själva 
söker sin kunskap.12  
     Ett av progressivismens mål är, enligt Gustavsson, att bryta ner ett elitistiskt skolsystem. 
Detta kan endast ske genom att ha ett demokratiskt förhållningssätt till kunskap. I detta 
förhållningssätt ligger därför ett erkännande av olika former av kunskap i förhållande till olika 
verksamheter och kulturer, menar Gustavsson.13  
     Kritik har riktats mot den pedagogiska progressivismen. Denna kritik innefattar påståenden 
som att den pedagogiska progressivismen inriktar sig för mycket på det som, av individen, 
redan är känt. Den har även en alltför stor tilltro till individens egen erfarenhet och 
självbestämmande. Detta leder till att inlärning stagnerar.14   
     På 1990-talet så kan Gustavsson urskilja en något annorlunda form av progressivism. 
Gustavsson menar att Internets genombrott gjort så att informationsflödet i samhället har ökat. 
Det är så omfattande att det är svårt att urskilja ”kunskap som kan anses vara väsentlig eller 
allmängiltig” från annat. 15 Detta, menar Gustavson, är orsaken till att innehållet i läroplanen 
minskat. Eleverna bör själva söka sin kunskap. En lärares uppgift är således att agera coach 
eller handledare i elevernas eget kunskapssökande.  
     Gustavsson fann att i SOU 1992:94 och Lpf 94 problematiseras för första gången 
kunskapsbegreppet och som en följd av detta inrättas de ’fyra f: en’: ”/…/ fakta, förståelse, 
förtrogenhet och färdighet /…/”16 som också utgör läroplanens definition av kunskap.17 Detta 
med en betoning på att alla dessa former av kunskap är lika viktiga. Innan detta har den 
praktiska kunskapen haft en mindre betydande roll i samhället, menar Gustavsson.      
     De fyra kunskapsformerna kan delas in i en teoretisk- och en praktiskt kunskapsform.18 
Till teoretisk kunskapsformen hör fakta och förståelse och till den praktiska hör färdighet och 
förtrogenhet. Mycket kort beskrivs fakta som ett vetande om att något förhåller sig på ett visst 
sätt. Förståelse beskrivs som en uppfattning av mening eller innebörden av ett fenomen. Dessa 
två kunskapsformer, fakta och förståelse, är ”intimt förbundna med varandra.”19   
     Till den praktiska kunskapsformen räknas färdighet och förtrogenhetskunskap. Färdighet 
innebär, mycket kort, att vi vet hur något skall göras och kan göra det. Förtrogenhetskunskap 
är kunskapens tysta dimension och den är ofta förenad med sinnliga upplevelser. Ett exempel 
är att kunna använda sig av tidigare erfarenheter i nya situationer.20    

                                                 
11 Bergström, (1998). 
12 Gustavsson, (2002), Ingelstam, (2004) och Scheja, (2007). 
13 Gustavsson, (2002). 
14 Ibid. 
15 Gustavsson, (2002, s. 29). 
16 Lpf 94, (s. 6), Gustavsson, (2002, s. 15) och Bildning och Kunskap – särtryck ur läroplanskommitens 
betänkande för skola och bildning, SOU 1992:94, (s. 31). 
17 Gustavsson, (2002), Gustavsson & Wahlström, (2004) och SOU 1992:94. 
18 SOU 1992:94 
19 Gustavsson, (2002) och SOU 1992:94, (s. 32) 
20 Ibid. 
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     Men vad menas med kunskap och hur skall kunskap premieras? Denna fråga förblir dock 
oreflekterad, anser Gustavsson.21

     Skolverket22 uppmanar till en kontinuerlig diskussion om kunskap, då de anser att detta 
behövs. Detta finns till exempel uttryckt i Lpf 94: ”Skolans uppdrag att förmedla kunskaper 
förutsätter en aktiv diskussion /…/ om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag 
och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga i 
en sådan diskussion.”23

     Eftersom det snart kommer en ny läroplan så är syftet i föreliggande uppsats att ge sig in i 
den, av skolverket efterfrågade diskussionen om kunskap, och försöka klargöra för den 
teoretiska kunskapssyn som ligger till grund för Lpf 94. Jag vill även tydliggöra de elementära 
fel i form av logiska motsägelser som en relativistisk kunskapssyn innefattar genom att 
redovisa möjliga konsekvenser av denna syn samt att redogöra för en alternativ objektiv 
kunskapssyn.  
     Frågeställningen för uppsatsen lyder därför som följer: Vilken eller vilka relativistiska 
kunskapsteorier bygger Lpf 94s teoretiska kunskapssyn på? Vilka konsekvenser kan denna 
eller dessa teorier ha? Bör läroplanen bygga på en objektiv kunskapssyn? 
      För att kunna utföra denna diskussion måste jag först redogöra för hur den teoretiska 
kunskapen i form av fakta och förståelse kan uppfattas. Detta kommer att göras utifrån 
propositionell kunskap vilket jag tolkar som teoretisk kunskap och den ”traditionella analysen 
av kunskap”.24

 
Teoretisk kunskap i form av fakta och förståelse 
     Inom epistemologi, eller kunskapsteori som det också kallas, söks svar på frågor rörande 
”kunskapens natur och möjlighet, ursprung och giltighet”.25 Denna gren försöker finna 
kunskapens natur26 genom att finna svar på frågor rörande den mänskliga kunskapen27 och 
rationalitet.28 Dess främsta uppgift är att utveckla generella teorier som beskriver när 
människan har kunskap och rationellt grundade trosföreställningar.29 Hit vänder jag mig för 
att ta reda på vad teoretisk kunskap i form av fakta och förståelse är. 
    Hur bör den teoretiska kunskapen, i form av fakta och förståelse, förstås?  
Teoretisk kunskap kan förstås som propositionell kunskap. En proposition p är själva 
meningen i en sats.30 Satserna: Jorden är rund, Tellus är klotformat och the Earth is round, har 
samma mening, det vill säga samma proposition. Detta innebär att ovan nämnda satser alltså 
är tre satser med en och samma proposition.31

                                                 
21 Gustavsson, (2002). 
22 Lpf 94 och SOU 1992:94 
23 Lpf 94, (s. 6). 
24 Boghossian (2006) och Feldman, (2003). 
25 Gustavsson & Wahlström, (2004) och Werner, (1984, s. 22). 
26 Detta innebär att de inte försöker att besvara enskilda sakfrågor som tillexempel huruvida det är vettigt att tro 
att det finns liv på andra planeter. Detta överlåter en epistemolog till astronomer och kosmonauter att besvara.  
27 Hartman, (1988) & Feldman, (2003). 
28 Feldman, (2003). 
29 Feldman, (2003). 
30 ”Proposition, fackterm inom filosofi, ursprungligen använd för att oberoende av en utsagas eller ett 
påståendes språkliga form referera till dess meningsinnehåll, som då uppfattades som en abstrakt, icke tidsligt 
bunden entitet. Samma proposition kan alltså uttryckas på olika sätt, t.ex. på olika språk, men tänks också kunna 
uppfattas icke-språkligt, som innehåll i en medvetandeakt, ett omdöme”, NE (2007-12-16b). 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=287640&i_word=proposition 
31 Feldman, (2003). 
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     Utgångspunkten för propositionell kunskap är att kunskap är förbundet med ett subjekt S. 
Varje människa S har en mängd trosföreställningar. En trosföreställning kan definieras som ett 
mentalt tillstånd som har ett specifikt innehåll, ett propositionellt innehåll.32  
     För en och samma proposition gäller att det inte både kan vara sant och falskt att p eller 
sant att (p ⌐p)33 då detta skulle innebära en kontradiktion. Detta eftersom antingen så är 
världen sådan som innehållet i propositionen antyder, och då är propositionen sann, eller så är 
det inte så och då är propositionen falsk. Detta synsätt innefattar ett sanningsvillkor om att 
världen är på ett visst sätt vilket gör trosföreställningens innehåll, om den stämmer överens 
med detta, sann. Detta innebär följande:34  trosföreställning att p är sann om och endast om 
p.35 Konkret exemplifierat så skulle detta innebära att: S trosföreställning jorden är rund är 
sann om och endast om jorden är rund, det vill säga att jorden, de facto, är rund.36  
     Varje trosföreställning är inte bara sann eller falsk utan anses även vara antingen berättigad 
eller oberättigad eller inte berättigad överhuvudtaget. Detta innebär att antingen så är S 
berättigad att tro att (p v ⌐p) v ⌐(p v ⌐p).37 Exemplifierat skulle detta innebära att S är 
berättigad att tro att jorden är rund om S har skäl att tro att jorden är rund eller så är S 
berättigad att tro att jorden inte är rund om S har skäl för detta. Men påståendet att det fanns 
ett jämnt antal pingviner på Antarktis den 1 januari kl. 13.00 år 2000 är S varken berättigad att 
tro eller inte tro då S varken har skäl som stödjer eller dementerar påståendet. Därför är S inte 
heller berättigad att tro något av det. Propositionen är dock fortfarande sann eller falsk 
beroende på om det verkligen fanns ett jämnt antal pingviner där och då, det samma gäller för 
jordens form.38  
     Om S är berättigad att tro att p så har S skäl som gör det rationellt för S att tro att p.39 Det 
är irrationellt av S att tro att p om S har skäl att tro att ⌐p. En trosföreställning kan berättigas 
genom att tillföra epistemiska skäl för att hålla trosföreställningen för sann. Epistemiska skäl 
innebär evidens € som till exempel kan vara en observation genom en direkt perceptuell 
upplevelse, introspektion, vittnesmål, experiment et cetera.40  
     Evidens € berättigar trosföreställningen p vilket innebär att om S har skäl att tro att p så har 
S evidens € som belägger p’s sanning, vilket alltså gör det rationellt av S att tro att p. De 
epistemiska skäl som utgör evidensen kan även ge en rationell förklaring till varför vi tror 
som vi gör.41  
     Ofta är evidens € tillräckligt för att det skall vara rationellt av S att ha en viss 
trosföreställning om att p. De epistemiska skälen kan dock vara fallibla vilket i sin tur gör 
våra trosföreställningar fallibla. Detta innebär att vi kan ha goda skäl att ha en 
trosföreställning som är falsk.42 Flertalet olika epistemiska evidens € kan peka åt att p är sant, 
vilket berättigar trosföreställningen och gör det rationellt av S att tro att p är sant, men detta 
implicerar inte att det nödvändigtvis är så att p är sant. Dock ökar det sannolikheten att p är 
sant.43 Exempel på detta är att förr trodde man att solen kretsade runt jorden. Evidensen € 

                                                 
32 Exempel propositionen: jorden är rund. Boghossian, (2006) och Feldman, (2003). 
33 Utläses som p och icke-p det vill säga jorden är rund och jorden är inte rund. 
34 Boghossian, (2006) och van Inwagen (2007). 
35 Boghossian, (2006, s. 11). 
36 Boghossian, (2006) och Gustavsson & Wahlström, (2004). 
37 Utläses som det är berättigat att tro (p eller icke-p) eller det är inte berättigat att tro varken (p eller icke-p) det 
vill säga att det är berättigat att tro att (jorden är rund eller att jorden inte är rund) eller det är inte berättigat att 
tro varken att (jorden är rund eller jorden är inte rund). 
38 Boghossian, (2006). 
39 Ibid. 
40 Boghossian, (2006), Feldman, (2003) och Pryor, (2000). 
41 Boghossian, (2006, s. 22). 
42 Förr fanns det skäl att tro att jorden var platt. Boghossian, (2006) och Feldman, (2003). 
43 Boghossian, (2006), Fantl & McGrath, (2002) och Pollock, (1983). 
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pekade på detta eftersom om förhållandet vore det omvända, att jorden kretsade kring solen, 
så skulle detta ske med en väldig fart och det skulle blåsa väldigt på jorden och saker och ting 
skulle flyga av. Men detta skedde inte, alltså ansåg de sig ha epistemiska skäl som berättigade 
deras trosföreställning och gjorde det rationellt för dem att tro att solen kretsade kring 
jorden.44  
    Icke-epistemiska skäl kan också användas för att berättiga trosföreställningar. Detta kan 
vara trosföreställningar rörande till exempel metafysiska frågor som vad kunskap är. Denna 
form av icke-epistemiska skäl är förnuftigt och rationellt grundade resonemang.  
     Förnuftet refererar till allmängiltiga och objektiva icke-epistemiska skäl för berättigande, 
vars syfte är att nå sanningen i en universell och objektiv mening. Ett rationellt berättigande 
kan aldrig sluta i ett relativistiskt ”för mig” eller ”för oss”. Detta eftersom förnuftet erbjuder 
en metod som går utöver det personliga, sociala och kulturella. Att vara en rationell varelse 
innebär att varje individ S tar ansvar för sina tankar samtidigt som S förnekar att de endast är 
uttryck för S synpunkt. Därför är ett förnuftigt resonemangs karaktäristiska drag dess 
allmängiltighet.45  
     Att resonera förnuftigt innebär att kunna tänka systematiskt och korrekt. Om S har 
rationella icke-epistemiska skäl att tro att p är dessa skäl inte endast rationella för S utan för 
alla som befinner sig i S situation eller liknande situation. Målet med att föra förnuftiga 
resonemang är att nå fram till principer som är universella och därmed gäller utan undantag.46  
     Att berättiga trosföreställningar rörande och kunskapens natur med epistemiska skäl hade 
dels varit att förutsätta det som skall bevisas, dels att kunskap inte hade varit utav en 
metafysisk utan snarare fysisk karaktär.  
     Denna uppsats bygger därför främst på att berättiga trosförställningen om att kunskap är 
något objektiv uteslutande på rationellt grundade icke-epistemiska skäl. Att läroplanens 
kunskapssyn utgår ifrån en relativ kunskapssyn berättigas dock av epistemiska skäl i form av 
epistemisk evidens utgörandes av bland annat citat från läroplanen Lpf 94, SOU 1992:94, 
Gustavsson (2002) och Gustavsson & Wahlström (2004). 
     Ovan har jag gått igenom hur jag uppfattar att fakta och förståelse bör tolkas och hur dessa 
är förbundna med varandra, men hur hänger då detta samman med att ha kunskap och vad är 
kunskap egentligen? 
 
Den traditionella analysen av kunskap 
     Den traditionella analysen av kunskap, som bland annat går att finna i en mängd 
uppslagsverk, innefattar tre nödvändiga och sammantaget tillräckliga kriterier, eller villkor, 
för kunskap: kunskap är sann berättigad tro:47 Detta innebär att:  

S vet att p om och endast om,  
(1) S tror att p, 
(2) p är sant,  

 (3) S är berättigad att tro att p  
     För att återge definitionen i ett konkret exempel så skulle detta innebära att: S vet, eller har 
kunskap om, att jorden är rund om och endast om S tror att jorden är rund, S har goda skäl €, 
det vill säga är berättigad, att tro att jorden är rund och det är sant att jorden är rund.48  
     Det räcker alltså inte med att S tror att jorden är rund och det är sant att jorden är rund för 
att S skall kunna påstå sig veta, eller ha kunskap om, att jorden är rund. Detta skulle endast 

                                                 
44 Boghossian, (2006). 
45 Nagel, (1997). 
46 Ibid. 
47 Justified true beliefs, Boghossian, (2006), Feldman, (2003), Gustavsson, (2002), Gustavsson & Wahlström, 
(2004), Hartman, (1988) och NE (2007-12-03).  
48 Feldman, (2003) och Gustavsson & Wahlström, (2004). 
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innebära att S utför en kvalificerad gissning som senare kanske visar sig vara sann. Det räcker 
heller inte med att S tror att jorden är rund och S har goda skäl att tro att jorden är rund om 
jorden, de facto, inte är rund; det vill säga att det inte är sant att jorden är rund, utan jorden 
har en annan form. Då har S ingen kunskap om att jorden är rund.49   
     Enligt denna definition är alltså villkoren (1) – (3), nödvändiga och sammantaget 
tillräckliga för att S skall kunna säga sig veta att jorden är rund, det vill säga att S har kunskap 
om att jorden är rund.  
     Det finns dock exempel där alla tre villkoren är uppfyllda men där S ändå inte vet att p. 
Exempel på det kan vara att S tror att det finns en fågel i trädet. S är berättigad att tro detta 
eftersom S trosföreställning bygger på epistemisk evidens €, i form av en perceptuell 
upplevelse, som av en fågel i trädet. Det är sant att det finns en fågel i trädet, men det som S 
tittar på är ingen fågel utan endast löv som format sig som en fågel. Alla villkoren är 
uppfyllda men S kan inte säga sig veta att det finns en fågel i trädet, därför behövs ett fjärde 
villkor. Ett villkor som binder det epistemiska skälet, i detta fall den direkta 
perceptionsupplevelsen, med det som är sant.50  
     Ovan nämnda och beskrivna kunskapsteori bygger på en förställning om en objektiv och 
allmängiltig värld som är oberoende av mänskligt tänkande.51 Konkret innebär detta att det är 
sant att jorden är rund även om det inte funnits några människor eller medvetanden som 
trodde detta. Denna uppfattning innebär också att det finns objektiva kriterier för berättigande 
och att våra trosföreställningar, till stor del, orsakas av en yttre, objektiv och oberoende 
yttervärld. 52  
 
Kunskapsskepticism 
     Det finns minst en skeptisk position som förkastar påståendet att S kan ha kunskap om p. 
Istället menar de att ha kunskap är något som är omöjligt. Denna position invänder mot 
berättigandvillkoret och förnekar inte att det kan finnas en objektiv yttervärld, endast att vi 
inte kan veta någonting om den. S kan ej veta att p även om p är sann, detta eftersom de 
epistemiska evidensen € som anses berättiga S endast kan sluta på tre möjliga sätt och inget av 
sätten är önskvärda eller ger oss möjlighet till kunskap.53  
     (I) Det första alternativet är att den epistemiska evidens som läggs fram slutar i en infinit 
regress i form av ett oändligt krav på €, vilket skulle kunna se ut som följer: Hur vet S att p? S 
vet att p genom €. Hur vet S att €? S vet att € genom €1. Hur vet S att €1? S vet att €1 genom €2 
och så vidare i oändlighet.  
     (II) Det andra alternativet är att evidensen avslutas med ett dogmatisk antagande: Hur vet S 
att p? S vet att p genom €. Hur vet S att €? S bara vet att €.  
     (III) Det tredje alternativet är att evidenskedjan avslutas med en upprepning av det som 
skulle bevisas vilket innebär ett cirkelresonemang: Hur vet S att p? S vet att p genom €. Hur 
vet S att €? S vet att € genom p.54  
Detta resonemang skall bevisa att € inte kan ge oss kunskap eller berättigande att varken tro 
att p eller ⌐p. Konklusionen är alltså att S aldrig kan ha kunskap om att (p v ⌐p).55  
     Denna teori bör förkastas då den är motsägelsefull eftersom den försöker bevisa 
kunskapens natur genom ett argument som, i sig, försöker visa att vi inte kan ha kunskap om 

                                                 
49 Feldman, (2003). 
50 Buchanan, (1976), Feldman, (2003), Lowy, (1978), Pryor, (2000) och Sturgeon, (1991). 
51 Bergström, (1998). 
52 Boghossian, (2006) Brueckner, (1994) och van Inwagen, (2007). 
53 Williams, (1999). 
54 Blackburn, (2005) Hartman, (1988) och Williams, (1999). 
55 Blackburn, (2005), Pryor, (2000) och Williams, (1999). 
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detta. Med andra ord hela argumentet bygger på att bevisa att vi inte kan veta något, men det 
förutsätter att vi åtminstone kan veta att vi inte kan veta.     
 
Läroplanen Lpf 94s teoretiska kunskapssyn 
     I beskrivningen av läroplanens teoretiska kunskapssyn förnekas åtminstone en av de tre 
nödvändiga villkoren i den traditionella analysen av kunskap. I SOU 1992:94 står att finna att 
Läroplanens teoretiska kunskapssyn inte bör tolkas som en avbildning av världen. Istället är 
den teoretiska kunskapen en ”mänsklig konstruktion för att göra världen hanterbar och 
begriplig. Kunskap är på det viset inte sann eller osann i absolut mening, utan något som kan 
argumenteras för och prövas. Kunskap finns alltid i ett sammanhang – en praktisk, social och 
språklig situation.”56 och kan därför ”inte betraktas som färdiga produkter, som kan förstås 
isolerade från det sammanhang där de utvecklades.”57 Vidare står att finna i Lpf 94 att 
undervisningen i landets gymnasieskolor skall bedrivas på ett sådant sätt att den ”/…/ skall ge 
ett historiskt perspektiv som bland annat låter eleverna utveckla /…/ förståelsen för 
kunskapers relativitet.”58 och ”Läraren skall tydliggöra vilka /…/perspektiv kunskaperna vilar 
på /…/.”59

     Att kunskapssynen i läroplanen utgår ifrån en relativistisk kunskapssyn skulle alltså kunna 
vara en möjlig och mycket sannolik tolkning.  
     Men vad betyder då detta? Jag anser att det kan tolkas på flera sätt. Det som verkar klart är 
att kunskapssynen i Lpf 94 bygger på någon form av kognitiv relativism.60 Den kognitiva 
relativismen förnekar att det finns någonting sådant som en objektiv, allmängiltig kunskap. 
Istället uppstår kunskap utifrån ett avgränsat perspektiv inom en specifik, begränsad och 
ändlig sociokulturell grupp och är relativt denna grupp och detta perspektiv, det vill säga 
endast giltigt inom gruppen och perspektivet.61 Detta synsätt kan mycket kort sammanfattas 
med att kunskap är något relativt, en kontextbunden social och kulturell konstruktion och det 
är en kontextbunden social och kulturell konstruktion som jag hädan efter kommer att 
använda mig av.62  
     Hur den kognitiva relativismen når fram till slutsatsen att kunskap är en kontextbunden 
social och kulturell konstruktion kan dock se lite olika ut. Minst tre underliggande 
utgångspunkter, vilka alla kan sammanfattas i varsin fundamental tes med tillhörande 
resonemang, kan urskiljas. Alla når dock fram till slutsatsen att kunskapen är en 
kontextbunden social och kulturell konstruktion. Var och en av dessa resonemang förnekar 
minst ett av de nödvändiga villkoren i ovan nämnda traditionella analys av kunskap.  
     Dessa tre underkategorier kan delas upp i kunskapssociologisk relativism som förnekar 
villkor (1)63 i den traditionella analysen av kunskap, och menar att själva trosföreställningen 
ej är orsakad av en yttervärld, utan är socialt konstruerad: epistemisk- eller kunskapsteoretisk 
relativism som förnekar villkor (3)64 och menar att det inte finns universella kriterier för 
rationella trosföreställningar: och ontologisk- eller sanningsrelativism som förnekar villkor 

                                                 
56 Bildning och Kunskap, SOU 1992:94, (s. 46-47).  
57 Bildning och Kunskap, SOU 1992:94, (s. 47) 
58 Lpf 94, (s. 6) 
59 Lpf 94, (s12). 
60 Relativism är en stor familj med en mängd teorier över vad som är relativt. Men för att förenkla och endast ta 
med relevanta relativa teorier, alltså teorier som försöker visa att kunskap är något relativt, så väljer jag att 
övergripande kalla dem Kognitiv relativism. Under kognitiv relativism finns alltså olika former av relativism, 
social konstruktivism, subjektivism, perspektivism, anti realism och pragmatism, Bergström, (1998), Nagel, 
(1997) och Standford Encyclopedia of Philosophy, (2003).  
61 Bergström, (1998), Boghossian, (2006) och Ingelstam, (2004). 
62 Bergström, (1998), Gustavsson & Wahlström, (2004) och Hacking, (2004). 
63 S tror att p 
64 S tror att p är berättigad 
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(2)65 vilket innebär en tro att det inte finns något sådant som en absolut sanning.66 Dessa 
resonemang är kompatibla med varandra.67

     Vilken eller vilka teorier utgår då Lpf 94 relativistiska teoretiska kunskapssyn ifrån?      
En möjlig tolkning kan vara att se läroplanens teoretiska kunskapssyn som en form av 
kunskapssociologisk relativism. Denna slutsats görs utifrån påståendet att teoretisk kunskap 
inte bör tolkas som en avbildning av världen, vilket i sin tur kan tolkas som en förnekelse av 
att våra trosföreställningar orsakas av en oberoende yttervärld. Därför måste det alltså vara 
något annat som orsakar, eller bestämmer, våra trosföreställningar.  
     I SOU står att finna att ”/…/ kunskap utvecklas i ett socialt sammanhang /…/”68 och 
”Kunskaper är inte oberoende av tid och sammanhang.”69 Enligt den kunskapssociologiska 
relativismen så orsakas våra trosföreställningar av vår omgivande sociala och kulturella miljö. 
Våra trosföreställningar är socialt konstruerade vilket innebär att de är skapade av en grupp 
människor som har organiserat sig på ett speciellt sätt, med specifika värderingar, intressen 
och behov. All kunskap är således socialt beroende eftersom all kunskap är socialt 
konstruerad.70 Jag kommer strax att gå in närmare på detta.  
     En annan möjlig tolkning kan vara att nå slutsatsen om kunskapens relativitet genom att 
förneka att det finns universella kriterier för berättigande och vad som är rationellt att tro. 
Denna uppfattning tycks vara en oundviklig konsekvens av den kunskapssociologiska 
relativismen. Hur det är så kommer jag att gå in på lite längre fram. Denna syn innebär en tro 
om att kriterierna skiljer sig åt mellan olika sociokulturella kontexter vilket skapar olika 
koherenta men rationella trosföreställningssystem i olika sociokulturella grupper och 
kontexter. Denna uppfattning bygger den epistemiska- eller kunskapsteoretiska relativismen 
på.71  
     Ytterligare en tolkning av läroplanens relativa kunskapssyn är möjlig och då det är själva 
sanningen som är relativ en viss sociokulturell grupp. Denna uppfattning som benämns som 
ontologisk relativism eller sanningsrelativism kan härledas ur och verkar vara en konsekvens 
av både kunskapssociologisk och/eller kunskapsteoretisk relativism. Den kan även figurera 
som en självständig teori och förnekar då en objektiv sanning, att det finns något som är 
objektiv sant eller falskt. Eftersom det inte finns en objektiv sanning kan det som är falskt för 
mig vara sant för dig och vice versa.72 På ett ställe i SOU 1992:94 förnekas att kunskap är 
något sant eller osant ”i absolut mening”.73

 
Kunskapssociologisk relativism 
     Kan den teoretiska kunskapen, i form av fakta och förståelse, som finns presenterad i Lpf 
94 härledas ur den kunskapssociologiska relativismen vars fundamentala tes är: en individs 
trosföreställningar är orsakade, eller bestämda, av dess omgivande sociala och kulturella 
miljö.74  Ja, jag tycks mig alltså se att detta är en möjlig och mycket sannolik tolkning.    
     Det går dock att urskilja flera former av kunskapssociologisk relativism beroende på hur 
starkt det anses att S trosföreställningar orsakas, eller bestäms, av dess sociokulturella miljö. 
Det kan mycket strikt tolkas som att alla S trosföreställningar är totalt orsakade, eller 

                                                 
65 p är sant 
66 Bergström, (1998). 
67 Bergström, (1998) och Hacking, (2004). 
68 SOU 1992:94, (s. 27) 
69 SOU 1992:94, (s. 30) 
70 Bergström, (1998), Boghossian, (2006), Hacking, (2004), Ingelstam, (2004) och Nagel, (1997). 
71 Bergström, (1998), Boghossian, (2006), och Devine, (1984). 
72 Bergström, (1998), Boghossian, (2006), Feldman, (2003) och Hacking, (2004). 
73 SOU 1992:94, (s. 47). 
74 Bergström, (1998), Boghossian, (2006), Hacking, (2004), Ingelstam, (2004) och Nagel, (1997). 
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bestämda, av den omgivande sociokulturella miljön eller så kan det tolkas som en fråga om 
vilken grad S trosföreställningar är orsakade av den omgivande sociokulturella kontexten.75  
     S trosföreställningar är alltså orsakade av dess sociokulturella kontext. Människorna inom 
denna kontext gör sig sedan föreställningar om vilka fakta som råder.76 Specifika fakta skapas 
av en grupp och är skapad på ett sådant sätt att den speglar gruppens behov och intressen. På 
så sätt är fakta något konstruerat och något som är konstruerat måste nödvändigtvis existera.77   
     Om en trosföreställning p är fakta beror därför nödvändigtvis på den sociala och kulturella 
kontext i vilken trosföreställningen är producerad, godkänd och upprätthållen.78 Detta innebär 
att kunskap inte finns i den bemärkelsen att den går att finna eller upptäcka i en objektivt 
existerande yttervärld och är därför inte heller oberoende av människan. Verkligheten orsakar 
därför inte våra trosföreställningar utan det är snarare våra trosföreställningar som är orsak till 
verkligheten. Därför kan verkligheten inte användas till att förklara hur en proposition blir ett 
faktum då människan alltså skapar sin egen verklighet genom sina trosföreställningar.79    
     Dock förnekar inte den kunskapssociologiska relativismen yttervärldens existens. 
Yttervärlden existerar och begränsar konstruktionen av våra trosföreställningar genom att den 
sätter gränser och gör motstånd, vilket innebär att inte vilken trosföreställning som helst är 
rimlig.80 Men det är dock viktigt är att notera att ett erkännande av yttervärldens existens och 
gränser inte är detsamma som att erkänna möjligheten till en neutral empirisk kunskap.81

     Jag anser att den kunskapssociologiska relativismen kan ligga till grund för den teoretiska 
kunskapssynen. Detta eftersom den verkar stämma med den tolkning som Gustavsson gjorde 
att skolans syn på kunskap har gått från något objektivt givet till något subjektivt. Även med 
att bilden av att teoretisk kunskap är en mänsklig konstruktion. Samt den lite vidare definition 
på fakta och förståelse som finns i SOU 1992:94: 

     ”Fakta och förståelse är intimt förbundna med varandra. Så t.ex. avgör 
förståelsen vilka ”fakta” vi kan se eller uppfatta. Fakta kan därför inte heller 
sägas vara en förutsättning för eller av mer grundläggande natur än förståelse. 
Samtidigt är fakta förståelsens byggstenar. Det är fakta som vi med 
förståelsen försöker se mening i. Det är inte heller så att förståelse är något 
som abstraheras ”ur” fakta eller utgör ett komprimat av fakta.”82  

            
Epistemisk- eller kunskapsteoretisk relativism 
     Om den kunskapssociologiska relativismen ligger till grund för Lpf 94 kunskapssyn så bör 
den även innefatta83 den epistemiska- eller kunskapsteoretiska relativismens tes: rationaliteten 
hos en individs trosföreställningar är relativ dess sociala och kulturella miljö.84

     Detta innebär att själva kriterierna för vad som är en rationell och berättigad 
trosföreställning är relativa. Ett synsätt som söker visa att det inom olika sociokulturella 
miljöer under olika tidpunkter råder stridande uppfattningar om vilka de rådande villkor är, 
som gör att en viss mängd trosföreställningar stämmer överens med varandra. Alltså 
rationalitetskriterier för vad som gör en trosföreställning rationell och därmed berättigad 
måste relateras ett perspektiv och kan därför variera från en grupp till en annan. Detta synsätt 
innebär att det var, eller kan ha varit, rationellt av människor för flera hundra år sedan, att tro 
att jorden var platt. Det var alltså berättigat genom dåtidens rationalitetskriterier. Men idag, i 
                                                 
75 Bergström, (1998). 
76 Boghossian, (2006), Hacking, (2004) och Ingelstam, (2004). 
77 Boghossian, (2006) och Hacking, (2004).  
78 Boghossian, (2006). 
79 Boghossian, (2006), Gustavsson & Wahlström, (2004), Hacking, (2004) och Ingelstam, (2004). 
80 Bergström, (1998). 
81 Ibid. 
82 SOU 1992:94, (s. 32). 
83 Men kanske inte nödvändigtvis. 
84 Bergström, (1998). 
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en specifik sociokulturell miljö och i kontexten med de rådande rationalitetskriterierna så är 
det är inte berättigat eller rationellt utan istället irrationellt att tro detta.85  
     Om människan skapar sina egna trosföreställningar som den kunskapssociologiska 
relativismen ovan utgick ifrån, så bör denna syn även implicera trosföreställningar gällande 
kriterier om vad som är rationellt att tro, men kanske inte nödvändigtvis. Men för att komma 
fram till att kunskap är något relativt behöver inte det epistemiska- eller kunskapsteoretiska 
relativistiska resonemanget nödvändigtvis implicera kunskapssociologisk relativism. 
     Den epistemiska relativismen förnekar att det finns en universell rationalitet som delar in 
rationella och irrationella trosföreställningar i två distinkta och kvalitativt olika klasser. Det 
finns heller inget som pekar på att verkligt rationella trosföreställningar skulle skilja sig på 
något sätt från dem som är lokalt accepterade. Detta innebär att det därför finns många giltiga 
trosföreställningssystem, och därmed sätt, att få kunskap om världen på och vetenskapen och 
epistemiskt evidens grundade skäl är endast ett exempel.86

         
Ontologisk- eller sanningsrelativism  
     Lpf 94 kan även komma fram till slutsatsen om kunskapens relativitet genom att den utgår 
från den ontologiska relativismens tes som är följande: det finns ingen absolut sanning utan 
sanning är någonting som är relativt en sociokulturell grupp.87  
        Detta innebär att huruvida en proposition p är sann eller inte har inte att göra med om det 
stämmer överens med hur världen är, som är den sanningsobjektivistiska positionen som 
inledningsvis presenterades. Sanningsrelativismen förkastar denna uppfattningen.88 Men hur 
bör denna position istället tolkas? 
     För det första är det viktigt att göra en distinktion mellan en proposition p som är sann i 
specifik miljö X vid tidpunkten t och påståendet att själva sanningen är relativ.89

     Det finns propositioner som är sanna vid viss tid t och plats X. Exempel på detta är 
påståendet: Det fanns ett jämnt antal pingviner den 1 januari kl. 13.00 svensk tid, år 2000, på 
Antarktis. Det var sant (eller falskt) då plats X och tiden t men behöver inte nödvändigtvis 
vara sant (eller falskt) exempelvis just nu. Om det är sant eller falskt beror således inte på om 
det finns en individ som tror detta utan de facto att det verkligen fanns ett jämnt antal 
pingviner där och då.90  
     En invändning mot detta kan vara att vi inte kan veta om det fanns ett jämnt eller udda 
antal pingviner där och då. Men detta är ingen relevant invändning för att den berör inte 
sanningsobjektivismen som sådan. Sanningsobjektivisten kan gå med på att det är omöjligt att 
avgöra om det fanns det jämnt eller udda antal pingviner och intar då en mild 
kunskapsskeptisk position, ej en relativistisk.91 Alltså en proposition p som är sann i en 
specifik miljö X vid tidpunkten t har inte med ontologisk relativism att göra.92  
     På samma sätt har ej heller propositionen: det är riksdagsval vart fjärde år, med den 
ontologiska relativismen att göra. Denna proposition är sann i Sverige idag men var falsk i 
Spanien för 358 år sedan.93  
     Ytterligare exempel som inte bör tolkas som ontologisk relativism är ett påstående som 
kan tolkas på mer än ett sätt, så att en tolkning är sann medan en annan är falsk. Inga av ovan 
                                                 
85 Devine, (1984). Men enligt Kuhn så är vår trosföreställning om en rund jord, inte närmare sanningen nu än då 
(Kuhn, 1970; ref. i Bergström, 1998). 
86 Boghossian (2006). 
87 Bergström, (1998) och Boghossian, (2006). 
88 Feldman, (2003). 
89 Bergström, (1998) och Feldman, (2003). 
90 Feldman, (2003). 
91 Bergström (1998), Boghossian, (2006) och Feldman, (2003). 
92 Bergström, (1998) och Feldman, (2003). 
93 Bergström, (1998). 
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nämnda exempel hör till den ontologiska relativismen eftersom de är förenliga med 
sanningsobjektivism.94  
     Så vad betyder det då egentligen att det inte finns någon absolut sanning? 
Ontologisk relativism kan tolkas så att om propositionen p med samma eller åtminstone 
liknande mening i kulturerna X och Y; så är p sann i X men falsk i Y eller varken sann eller 
falsk i Y. Ett exempel på detta kanske skulle kunna vara propositionen och trosföreställningen 
jorden är rund. Detta anses vara sant för några idag, men är falskt för andra.95  
     Men en ontologisk relativist måste dock inte gå med på detta. Denne kan påstå att något 
som anses vara sant i till exempel kultur X måste inte också vara sant för X. För om det skulle 
vara fallet att allt som anses vara sant också är sant så är sanningsbegreppet överflödigt och 
kan förkastas för att då räcker det med att tala om vad människor anser.96  
     Men vad betyder det då att trosföreställningen p är sann för X om det nu inte betyder att X 
generellt anser att p? Ärligt talat, jag vet faktiskt inte.  
     Härmed verkar det som om Lpf 94 teoretiska kunskapssyn kan härledas ur den kognitiva 
relativismens alla tre underteser. Slutsatsen är Lpf 94s teoretiska kunskapssyn bygger på en 
relativistisk kunskapssyn.  
 
Diskussion 
Kunskapssociologisk relativism 
     För det första verkar det både orimligt och omöjligt att S trosföreställningar skulle vara 
totalt orsakade av dess omgivande sociala och kulturella miljö. Detta eftersom det skulle 
innebära svårigheter för kunskapssociologiska relativister att förklara oenighet, i fråga om 
trosföreställningar, inom en specifik sociokulturellgrupp. Trosföreställningen att S 
trosföreställningar är totalt orsakade av dess omgivande sociokulturella miljö blir även 
problematiskt då det också innebär ett förnekande av att S äger frihet i form av att vara 
förmögen att kunna utforma egna trosföreställningar och/eller göra egna fria val i fråga om 
vad de till exempel väljer att tro på. Att våra trosföreställningar skulle vara totalt orsakade av 
vår omgivning kan därför förkastas.97  
     Men hur bör vi då tolka den kunskapssociologiska relativismen? Vart går gränsen om inte 
våra trosföreställningar är totalt orsakade av vår sociokulturella miljö eller till vilken grad 
skapar den omgivande sociala och kulturella miljön S trosföreställningar?98  
     Ett tänkbart svar är att detta kan variera från individ till individ. En del individer har helt 
enkelt ett mer självständigt tänkande. Ett annat svar kan vara att det inom vissa grupper, som 
till exempel inom vetenskap och forskning, uppmuntrar individer att tänka självständigt. Men 
detta hindrar alltså inte en enskild individ ifrån friheten att vara förmögen att kunna kritisera 
rådande trosuppfattningar, fakta och idéer inom sin egna sociala och kulturella miljö. Varje 
enskild individ har alltså därmed en frihet, som dock är begränsad, att kunna välja och/eller 
opponera sig mot omgivningens trosföreställningar.99 Till teorin hör också att det är möjligt 
för S att välja vilken verklighet denne vill tillhöra.100

    En del av den kunskapssociologiska relativismen menar att våra trosföreställningar skapas 
efter behov och intresse. Men om fakta och kunskap konstrueras utifrån människornas 
intressen och behov så borde det väl vara en god kunskap. Men om det finns goda kunskaper 
så borde det väl således även finnas dåliga kunskaper och frågan är vad som är vad? Vart går 
                                                 
94 Bergström, (1998). 
95 Jämför med en absolutist som skulle påstå att denna trosföreställning är sann alltid, överallt och för alla. 
Bergström, (1998) och Blackburn, (2003). 
96 Bergström, (1998) och Feldman, (2003). 
97 Bergström, (1998). 
98 Bergström, (1998) och Hacking (2004). 
99 Bergström, (1998). 
100 Bergström, (1998). 
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gränsen? Det verkar dock märkligt att det finns dåliga kunskaper om kunskap konstrueras 
efter behov och intressen. Har vi ett behov eller intresse av dålig kunskap?101  
     En annan lite märklig konsekvens av att påstå att människan skapar fakta efter intressen 
och behov och som sedan upprätthålls av en grupp kan illustreras med ett exempel. Om S 
väljer att till exempel utbilda sig till arkeolog så gör S kanske så utifrån ett intresse. Men när S 
sedan finner epistemisk evidens i form av till exempel fossila fynd som berättigar 
trosföreställningen att förr existerade det mammutar, så har väl S snarare epistemiska skäl, 
inte pragmatiska skäl, att tro att det förr existerade mammutar. En proposition som antingen är 
sann, om det var så att det verkligen existerade mammutar eller falsk om det alltså inte funnits 
mammutar. Det känns märkligt att konstruera detta faktum utifrån att S och/eller S 
sociokulturella kontext har ett intresse eller behov att det förr fanns mammutar, eller att det 
ger de bästa konsekvenserna för människan att tro att det förr fanns mammutar.102   
     Ytterligare en konsekvens som verkar uppstå utifrån den kunskapssociologiska 
relativismen är att kommunikation mellan olika sociokulturella grupper tycks omöjlig då en 
möjlig tolkning av denna teori är att olika grupper till exempel skapar sig olika propositionella 
innehåll när de uttrycker en och samma sats. Detta innebär att det verkar svårt om inte 
omöjligt att förstå och kommunicera med individer utanför den egna sociokulturella gruppen 
och dess kontext. Detta eftersom de till exempel inte verkar kunna referera till en gemensam 
nämnare i yttervärlden.  
     Måste vi leva i samma verklighet för att kunna förstå varandra och är det ens möjligt för S 
att välja en annan verklighet? Det verkar lite märkligt att S kan välja vilken verklighet den vill 
tillhöra. Hur stämmer detta överens med tron att skapa sin egen verklighet? Kan S bara 
förkasta den verklighet som denne först skapar eller kanske mer riktigt orsakas av dess 
sociokulturella kontext och istället välja en annan verklighet? 
     De flesta kan nog gå med på att S trosföreställningar delvis är socialt konstruerade. 
Exempel på detta är vårt språk, själva satserna. Att människan har konstruerat språket, är nog 
något som de allra flesta skulle gå med på. Vi kan se exempel på detta då det i olika länder till 
exempel talas olika språk. Låt oss stanna upp vid detta exempel ett tag. Både en relativist och 
en objektivist går med på att det i olika länder talas olika språk. Men är det då inte objektivt 
sant att det i olika länder talas olika språk? 
     Hur som helst, att det i olika länder talas olika språk är något som en objektivist också går 
med på. Denne menar för det första att det vi har epistemiska skäl att tro att det i olika länder 
talas olika språk och att detta är en objektiv sanning. Människan har skapat språket, men dess 
propositionella innehåll orsakas av och refererar till en oberoende yttervärld.  
     Eftersom relativisten förnekar att en objektiv yttervärld orsakar trosföreställningar så måste 
det alltså vara något annat som delvis orsakar, eller bestämmer, våra trosföreställningar. Detta 
eftersom vi ovan konstaterade att de inte kunde vara totalt orsakade av vår sociokulturella 
miljö.  
     Men SOU 1992:94 och Lpf 94 förnekar att fakta är en avbild av verkligheten och det är 
detta som jag tolkar är det som SOU 1992:94 ville beskriva med det citat som jag 
presenterade under kunskapssociologisk relativism: 
      (1) ”Fakta och förståelse är intimt förbundna med varandra. Så t.ex. avgör förståelsen 
vilka ”fakta” vi kan se eller uppfatta. Fakta kan därför inte heller sägas vara en förutsättning 
för eller av mer grundläggande natur än förståelse.”103

     Vi kan ha en trosföreställning om att vi i varseblivningen konfronteras med världen, eller 
fakta rörande den, på ett sätt som inte förutsätter någon teori, eller några begrepp, eller 
                                                 
101 Jag vill dock påpeka att ovan nämnda tolkning av god kunskap dock inte är den enda möjliga tolkningen. Men 
låt mig få återkomma till detta. 
102 Boghossian, (2006). 
103 SOU 1992:94 (s. 32). 
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liknande. Men här tillbakavisas det: vi har vissa begrepp, vissa teorier som avgör vilka fakta 
vi kommer att uppfatta; när vi tittar i ett mikroskop och säger oss se en nervcell med axon så 
förutsätter detta en bakgrund i form av en hel arsenal av begrepp samt ett omfattande 
biologiskt teoribygge. Detta förnekar då att vi först upptäcker något som vi sedan namnger. 
     (2) ”Samtidigt är fakta förståelsens byggstenar. Det är fakta som vi med förståelsen 
försöker se mening i.”104

Detta motsäger (1). I (1) så upplyses det om att det inte finns några fakta som man kommer åt 
oberoende av förståelse. Fakta är inte mer grundläggande än förståelse. Men fakta utgör 
byggstenar, följaktligen är fakta något mer grundläggande än förståelse; fakta är det man 
bygger sin förståelse på. 
     (3) ”Det är inte heller så att förståelse är något som abstraheras ”ur” fakta eller utgör ett 
komprimat av fakta.”105  
     Detta verkar konstigt eftersom (2) påstår att fakta ändå utgör det man utgår ifrån. Således 
bör väl yttervärlden orsaka våra trosföreställningar.  
     Jag anser att resonemanget är motsägelsefullt då det dels förnekar att fakta är av mer 
grundläggande natur än förståelse samtidigt som det påstår detta.  
  
Epistemisk relativism 
     Om Lpf 94 bygger sin kunskapssyn på ett kunskapssociologiskt resonemang så verkar det 
som om epistemisk relativism kan vara konsekvens av det resonemanget. Detta eftersom det 
verkar motsägelsefullt att påstå att kunskap är något relativt och samtidigt ha uppfattning att 
kriterierna för vad som berättigar en trosföreställning är objektiva och gäller över allt och 
alltid.  
     Om kunskapssynen i Lpf 94 utgår från en kunskapssociologisk relativism, vilket alltså 
verkar vara en möjlig tolkning, bör väl trosföreställningar berättigas på icke-epistemiska 
pragmatiska skäl snarare än på epistemiska skäl eftersom detta verkar förutsätta att det är en 
objektiv oberoende yttervärld som orsakar våra trosföreställningar. 
     Pragmatiska skäl innebär att S har skäl att tro att p för att det är bra för S, eller ger bättre 
konsekvenser för S, att tro att p.106 Ett exempel på detta är Pascals argument som går ut på att 
vi bör tro på Gud för att: konsekvensen av att inte tro på Gud, om Gud existerar, är mycket 
värre än konsekvensen av att tro på Gud, om Gud inte existerar. Detta är alltså ett exempel på 
ett icke-epistemiskt pragmatiskt skäl till att tro på Gud och om argumentet håller så har vi 
pragmatiska skäl, ej epistemiska skäl, till att tro på Gud. Icke-epistemiska skäl strävar alltså 
inte efter att bevisa att p är sant. De som använder sig av pragmatiska icke-epistemiska skäl är 
alltså inte intresserade av att försöka bevisa Gud existens utan endast vad som är bäst för 
människan att tro och göra.  
     Rationalitet är därför delvis även en fråga om till exempel icke-epistemiska pragmatisk 
skäl.107 Rationaliteten för icke-epistemiska pragmatiska skäl kan beskrivas som: om S vet att 
p så är A rätt sak att göra och om ⌐p så är B rätt sak att göra. För om S vet att p och S vet att 
om p →A så är det rationellt av S att göra A, men om S vet att p och S vet att om p →A så är 
det irrationellt av S att göra B.108

     Om Lpf 94 till viss del bygger på Deweys pragmatiska kunskapsteori109 och 
kunskapssociologisk relativism verkar det som att människan snarare bör finna icke-
epistemiska pragmatiska skäl att berättiga sina trosföreställningar med, än epistemiska skäl. 

                                                 
104 SOU 1992:94 (s. 32). 
105 SOU 1992:94 (s. 32). 
106 Armstrong, (1908), Boghossian, (2006) och Dewey, (1941). 
107 Armstrong, (1908), Boghossian, (2006) och Fantl & McGrath, (2002). 
108 Fantl & McGrath, (2002). 
109 Gustavsson & Wahlström, (2004) och Gustavsson, (2002). 
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Alltså de trosförställningar som ger de bästa konsekvenserna för människan i handling, är de 
trosföreställningar som därmed är berättigade. 
     Men att ha en trosföreställning att p och även veta att om p→ A är vad jag förstår inte helt 
enkelt. Detta bör kräva enormt mycket av oss människor och frågan är om det ens är möjligt? 
Detta eftersom S måste (1) veta att p (2) vilka konsekvenser en viss trosföreställning leder till, 
(p→ A), (3) vilka de alternativa trosföreställningarna är och deras konsekvenser (⌐p→ B ^ 
p*→ C et cetera) och (4) så måste S även veta vilka konsekvenser som är goda och därmed de 
rätta för människan, vilket ju är en jättestor fråga i sig. Detta låter väldigt bra men är det 
praktiskt möjligt?  
     Vad som är gott för människan kan ej vara något objektivt och allmängiltigt eftersom tron 
på detta förkastas i och med den kunskapssociologiska relativismen. Därför måste även det 
som är gott för människan vara något relativt. Då är frågan om detta är relativt varje individ 
eller en avgränsad sociokulturell grupp i en specifik kontext? Den kunskapssociologiska 
relativismen menade att trosföreställningarna skapas utifrån individerna inom en specifik 
grupp i en specifik kontexts behov och intressen. Dessa trosföreställningar upprätthålls sedan 
inom denna grupp och gruppen skapar sig en föreställning om att vissa trosföreställningar 
utgör fakta.  
     Därför bör det som är gott kanske vara relativt för en grupp snarare än för individen. Men 
då återkommer frågan om hur meningsskiljaktigheter inom en grupp förklaras. Är alla 
verkligen eniga i gruppen om vad som är goda kunskaper. Nej, det verkar som om den 
kunskapssociologiska relativisten menar att individen självständigt är förmögen att skapa sig 
en egen idé utifrån behov och intresse om vad som är goda kunskaper. Innebär då detta att 
individen bör utgå från den konsekvens som denne anser vara bäst utifrån egna intressen och 
behov? Konsekvensen tycks bli en egoistisk syn som verkar berättiga varje individs 
trosföreställning endast utifrån den konsekvens som är bäst för en själv, oavsett vilken 
konsekvens den får för andra. Att resonera på ett icke-epistemiskt pragmatiskt sätt skulle 
alltså vara rationellt och berättigat oavsett vilken konsekvens den tycks få för andra 
människor, eller?  
     Dock finns det säkert pragmatiker som inte går med på det här utan kanske i stället 
resonerar utifrån utilitaristernas ståndpunkt. En utilitarist menar att varje människa bör handla 
på ett sådant sätt som ger bäst konsekvenser till störst mängd människor, men detta är heller 
inte självklart hur man kan komma fram till den trosföreställningen som leder till en sådan 
konsekvens.110 I så fall bör nog ett femte villkor inrättas nämligen att S förutom de som 
nämndes ovan även måste (5) veta vilken trosföreställning vars konsekvens leder till bäst 
konsekvenser för störst mängd människor. Vet vi ens vilka konsekvenser som är bäst för oss 
själva? 
     Vilka kriterier bör vårt berättigande egentligen utgå ifrån? Finns det objektiva kriterier att 
berättiga våra trosföreställningar på. Jag tror faktiskt det. Därmed har jag inte sagt att det 
kanske är just dem vi använder oss av idag, i till exempel vetenskapen.  
     En annan konsekvens om kriterierna för berättigande utgörs av en eller flera satser i olika 
kulturer, satser vars proposition är olika och bestämda utifrån specifika sociokulturella 
grupper i en viss kontext så finns det fortfarande en möjlighet att kriterierna är de samma fast 
de bara uttrycks olika, i så fall en skenbar oenighet i fråga om kriterier och de kan mycket väl 
vara universella. Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt att få reda på vad de olika 
grupperna menar eftersom det verkar som om kommunikation, återigen är omöjligt mellan 
olika grupper.  
     Men den kognitiva relativist som anser att kunskapssociologisk och kunskapsteoretisk 
relativism är rätt måste nog även sluta sig till att den ontologiska relativismen. Detta tycks 

                                                 
110 Norman, (1998). 
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oundvikligen vara en konsekvens av dessa teorier, vilket också läroplanen tycks anse då de 
förnekar en sanning i absolut mening.  
 
Ontologisk relativism 
     Jag avslutade stycket med den ontologiska relativismen med att påstå att jag inte vet vad 
ontologisk relativism är, detta står jag fortfarande fast vid. 
     Wolrath Söderberg försöker beskriva att det inte kan finnas en objektiv sanning utan att 
den måste vara relativistisk genom ett liknande resonemang: det kan inte vara objektiv sant att 
mina skor är svarta för att det räcker att med åka till Frankrike för att skorna ska vara noir.111 
Här vill jag med bestämdhet mena att hon missat eller blandat samman innebörden av sats och 
proposition. Det är riktigt att svart i Frankrike uttrycks svart som noir, men propositionen, det 
vill säga mening av svart och noir refererar dock till en och samma entitet, dels ett par 
specifika skor och dels dess egenskap att vara svart som skapat trosföreställningen. 
     Ett annat argument kan vara att argumentera för att propositionen Sveriges högsta punkt 
Kebnekaise är ca 2 103 meter över havet,112

 ändå måste vara en konvention som är socialt 
konstruerat och därför är relativt sant. Dels har ju människan uppfunnit språket, dels har hon 
kommit på det här med meter över havet dels har hon delat in och avgränsat och namngett 
Sverige. Detta är dock invändningar som sannings objektivisten går med på och det har inte 
att göra med vilket språk eller vilken sats som används utan istället så är det vad som faktiskt 
sägs när vi yttrar meningen och inte vad som kunde ha yttrats om möjliga alternativa 
konventioner framtvingas. På samma sätt som 0 grader och 32 Fahrenheit refererar till 
vattnets fryspunkt eller svart och Noir refererar till färgen svart,113 så referera påståendet om 
Kebnekaises höjd till jordens topografi på en specifik plats. Jordens topografi finns i den 
objektiva oberoende världen och har ingenting med konventioner att göra.  
     Människor i olika kulturer har olika språk och olika konventioner att yttra saker och ting 
på men återigen, satserna och konventionerna kan skilja sig åt men propositionen och det som 
propositionen refererar till är densamma. Det som de diverse olika orden anger är alltså 
detsamma oavsett vad någon kallar det och kommer alltså att vara sann i alla omständigheter 
oavsett vad människan väljer att kalla det eller om människan ej existerat.114 Detta möjliggör 
även kommunikation mellan människor. 
    Detta gäller även för propositioner om dåtiden. Dessa är också antingen sanna eller falska. 
Propositionen Gustav Vasa dog år 1560 är sann om och endast om Gustav Vasa de facto dog 
1560.115 Denna proposition skulle vara sann även om någon eller några bestämde sig för att 
han dog 1563 eller att han fortfarande lever eller att han aldrig funnits.116  
     Ett annat argument kan vara att propositionen Stockholm är huvudstad i Sverige är en 
relativ sanning men detta är inte riktigt eftersom proposition både är (I) ett kontingent faktum, 
vilket innebär att den antingen är sann eller falsk och (II) dessutom sann. Att propositionen är 
kontingent kan varken människan eller Gud förändra, men människan har i detta fall 
möjlighet att förändra själva sanningsvärdet på propositionen och göra den falsk. Detta genom 
att till exempel utse en annan stad till huvudstad. Men sanningen är dock vanligtvis oberoende 
av mänsklig aktivitet. Detta är att jämföra med propositionen att riksdagsval äger rum i 
Sverige vart fjärde år.117      

                                                 
111 Wolrath Söderberg, (2003).  
112 NE, (2007-12-15a). 
113 NE, (2007-12-16a). 
114 van Inwagen, (2007). 
115 NE, (2007-12-15b). 
116 van Inwagen, (2007). 
117 Ibid. 
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     Om kunskapssociologiska relativister förnekar att fakta existerar oberoende av oss så vet 
jag inte vad fakta är. Det är möjligt att konsekvent förneka existensen av en objektiv sanning, 
en av mina studiekollegor gjorde det när jag frågade denne om vad kunskap är, men det är 
inte möjligt att inte erkänna den objektiva sanningens existens. Dels för att det i sig är en 
kontradiktion. Detta eftersom man hävdar att ingenting är sant förutom då det måste vara sant 
att ingenting är sant. Dels eftersom det inte är möjligt att leva ett liv utan att påstå att p. Och 
alla som påstår att p erkänner existensen av en objektiv sanning. Om någon påstår något så 
anförtror denne sig till sanningen av dess logiska konsekvens. Om S påstår att p så anförtror 
sig S till sanningen i p, till den objektiva sanning som korresponderar med en av oss 
oberoende verklighet och att p är sant oavsett vad någon eller några anser eller tror.118  
     Det är kanske möjligt att utifrån den kunskapssociologiska relativismen komma fram till 
att sanning är något relativt men då hävdar de att: (I) vad som är sant och falskt är det bara 
relativt en viss person och/eller en sociokulturell grupp, och (II) det finns en yttervärld som 
oberoende av våra föreställningar är beskaffad på ett visst vis och som gör motstånd och sätter 
gränser så att inte vilken som helst trosföreställning är rimlig. Vad ska man säga om detta?  
     Jag begriper det inte. Eller, snarare, jag begriper det och ser att det är något konstigt. Har 
man väl förskrivit sig till (II) så måste man väl också medge att de föreställningar som säger 
saker om världen som inte stämmer överens med hurdan den är, är falska föreställningar, och 
de föreställningar som säger saker om världen som stämmer överens med hurdan den är, är 
föreställningar som är sanna. Men har man väl sagt det så har man gett upp sin 
sanningsrelativism.  
     Men här kan man dock förutse en invändning som: hur kan S då veta vilka av dennes 
föreställningar som är sanna respektive falska? Antag att svaret är: det kan vi inte veta. Har vi 
då gett upp sanningsobjektivism?  
     Nej, det som sker är att sanningsobjektivismen endast kombinerats med skepticism. Men 
måste vi då inte nöja oss med att tala om sant för oss och falskt för oss? Jo, det är möjligt 
men, det ändrar ju inte på det faktum att något som är sant för oss ändå är något vars riktiga 
sanning eller falskhet avgörs av hurdan världen är.  
     Vad betyder detta? Jo det betyder att man kan omfatta (II) och sen i en viss tappning köpa 
(I). Man kan nämligen betrakta tal om sann för X som ett symptom på det epistemiska 
predikament som vi befinner oss i (det att vi inte vet vad som är sant eller falskt på riktigt). 
     I annat fall får man köpa (I) i bokstavlig mening (vilken den nu är) och kombinera det med 
negationen av (II), som alltså säger att vare sig finns en värld eller en yttervärld med någon 
bestämd beskaffenhet, vilket också är en möjlig tolkning av den kunskapssociologiska 
relativismen. Men menar de då så att inte ens finns subjekt som tror att p? Om det finns 
subjekt som tror att p så finns det en väl en värld med den objektiva beskaffenheten att rymma 
subjekt som tror att p. Och i så fall är det väl objektivt sant att det finns subjekt som tror att p. 
 
Konklusion 
Att Lpf 94 bygger på en kognitivt relativistisk kunskapssyn verkar vara en möjlig och 
sannolik tolkning och därmed min slutsats. Om analysen håller så kan Lpf 94 kunskapssyn ur 
alla de tre former av kognitiv relativism som finns presenterade ovan och som alla, var och en 
och/eller tillsammans, kommer fram till slutsatsen att kunskap är något relativt.  
     Men om S påstår att kunskap är något relativt så gör S även anspråk på, och uttalar sig om, 
att ha kunskap om kunskapens relativitet, vilket leder till att det åtminstone finns en objektiv 
kunskap nämligen kunskapen om kunskapens relativitet. Detta utgör ett av flera skäl till att 
den kognitiva relativismen bör förkastas då den i sig är logiskt motsägelsefull. Om min 

                                                 
118 van Inwagen, (2007). 
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diskussion håller så har jag även visat hur var och en av den kognitiva relativismens 
undertesers resonemang inte håller.  
     Min slutsats är att kunskap inte kan vara något relativt och eftersom kunskapsskepticism är 
förenligt med en objektiv syn på kunskap så bör läroplanens bygga på en objektiv 
kunskapssyn.  
     Detta resonemang tillsammans med diskussionen ovan bör nästkommande 
läroplanskommitén ta i beaktning inför de kommande läroplanernas grundläggande 
kunskapssyn. De bör överväga att bygga den grundläggande kunskapssynen utifrån en 
objektiv kunskapssyn. 
     Jag håller med om att det behövs en vidare och djupare diskussion om vad kunskap 
egentligen är och vilken kunskapssyn som bör ligga till grund för läroplanens teoretiska 
kunskapssyn. Jag har, förutom denna fördjupning, endast läst 7.5 hp epistemologi vid 
Göteborgs universitet och fick där förförståelsen om att kunskapens relativitet är en 
motsägelsefull ståndpunkt vars resonemang inte verkar hålla, vilket jag försökt visa med 
denna text.119  
     Men, tänker säkert någon då, om läroplanen bygger på en objektiv kunskapssyn så måste 
vi väl återgå till ett elitistiskt skolsystem och hur stämmer detta med varje individs 
demokratiska rättigheter, i fråga om till exempel åsiktsfrihet. Kan detta verkligen gå ihop med 
en objektiv kunskap och sanning?  
     Måste vi ha en relativ kunskapssyn i vår läroplan för att ha en demokratisk skola och 
undvika ett elitistiskt skolsystem? Jag tror faktiskt inte det. Denna fråga är dock mycket 
intressant och bör utgöra en framtida forskningsfråga och diskussion.
        
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
119 Föreliggande uppsats bygger på litteratur som till stor del är rekommenderad av Kent Gustavsson, doktor i 
teoretisk filosofi och anställd vid Göteborgs universitet, som undervisar i epistemologikurser vid GU. Stort tack 
till honom! 
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