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SAMMANFATTNING  

 

Uppsatsen syftar till att belysa begreppet helhetssyn i Lpo 94, och lärarnas uppfattning 

om fenomenet. Både som det är och hur den skulle kunna vara, samt att genom 

litteraturstudier skapa insikt om arbetsstrukturer som kan ligga i fas med läroplanens 

uppställda kriterier.  

Under arbetet med uppsatsen har jag granskat forskarnas åsikter, Lpo 94, kursplaner, och 

intervjuat lärare om helhetssyn och lärande i senare skolåren. Jag valde intervjuer som 

metod därför att mitt intresse kretsade kring individens upplevelse av ett fenomens 

kvaliteter. Den intervjutyp som jag använde mig av var den riktat öppna. Upplägget var 

fyra nyckelbegrepp med tillhörande underfrågor. Det jag i och med denna uppsats 

hoppats åstadkomma har varit att visa på vikten av att som lärare göra medvetna 

didaktiska val för att uppnå helhetssyn i sin undervisning. Jag har försökt åskådliggöra 

dessa val både för de som läser min uppsats och för mig själv i min yrkesroll.  

I min analys av intervjuerna kom jag fram till att tolkning av läroplanens intentioner ser 

förhållandevis lika ut, men det finns skillnad när det gäller reflektion kring den egna 

praktiken mellan deltagarna. Lärarnas tolkning av styrdokumentet är överensstämmande 

med min uppfattning, nämligen att ämnesövergripande undervisning är att föredra för att 

uppnå helhetssyn.  
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För att denna uppsats skulle kunna komma till krävdes det att jag fick möjligheten att 

intervjua lärare. Jag vill därför rikta ett stort tack till de lärare som har ställt upp på 

intervjuer och gjorde att min uppsats blev möjligt -  TACK! 

 

Jag vill också tacka min handledare på pedagogiska institutionen i Örebro – Sven-Erik 

Nilsson. TACK för dina värdefulla kommentarer och ditt tålamod samt all den tid du lagt 

ned. 

 

Speciellt vill jag tacka min tonårsdotter som stod ut med en läsande mor under semestrar 

och alla helger. Min mor som har hjälpt mig med praktiska insatser för överlevnad, hade 

förståelsen för mitt lynniga humör och har stöttat mig i med- och motgångar. Tack för att 

Ni har stöttat mig under dessa månader och på så sätt hjälpt mig att avsluta mitt arbete. 
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1. INLEDNING 

 

I de nya styrdokumenten för grundskolan har förändringarna i funktion och form en 

framträdande roll, då det gäller mål att uppnå och sträva mot.  Det ställer nya krav på 

lärare i skolan. Tidigare ansåg man att ju mer eleverna lärde sig desto bättre, d v s 

kunskapskvantitet spelade stor roll. I dagens samhälle ställs annorlunda krav. Nämligen 

att eleverna får möjlighet att diskutera och reflektera över sina kunskaper. Förändringen 

i Lpo 94 syftar till att främja elevernas lärande, sociala och emotionella utveckling med 

hjälp av genomtänkt pedagogik och didaktik. Läraren beskrivs av Wallin (2000) som 

ledare av elevens lärande, vilket är tydligt även i Lpo 94.  

 

Media informerar dagligen om att eleverna i dagens skola inte når upp till de uppställda 

målen. Wallin (2000) anser att förklaringen till att debatten om skolan gått snett beror 

på att många referensramar ligger bakåt i tiden, då vi alla har minnen från vår skoltid, 

positiva eller negativa. Han efterlyser en starkare betoning på hur eleverna förstår och 

finner mening i det innehåll skolan erbjuder. Det i sin tur utesluter inte kunskaper som 

färdigheter. Det han menar är att vi bör eftersträva helhetssyn i undervisningen för att 

slippa det stora antal elever  som är skoltrötta redan under de tidiga skolåren. Ingelstam 

(1988)  har liknande uppfattning när han säger att nästan ingen i vårt land är nöjd med 

den debatt som förs om skolan. Debatten om skolan ser han som en rad påminnelser om 

en tid man lagt bakom sig. Vissa upplever den tiden som frustrerande andra som 

framgångsrik, men i samtliga fall är det något som hör till det förflutna.  

 

Mina funderingar har kretsat kring orsaker till den låga prestationen hos eleverna och 

skoltröttheten. Jag arbetar i skolan sedan många år, med förskoleklassen (FSK). Den 

nya läroplanen omfattar även mitt arbetsområde, men för FSK gäller det ”bara”  

strävansmål. Lärare i skolan har både strävans och uppnåendemål. Min uppfattning är 

att uppnåendemålen har varit ledande för mina lärarkollegor i de tidigare skolåren (1-6). 

Därav mina funderingar huruvida lärare tolkar den nya läroplanen rätt, eller finns det 

andra tolkningsmöjligheter, som kan leda till en helhetssyn på elevernas lärande.  

 

Som blivande lärare är det av stor värde för mig att få kunskaper om innebörder i 

styrdokumentet, för att kunna bemöta mina elever på bästa möjliga sätt. Det bör också 



 
2 

vara av allmänt intresse [(elever, föräldrar, lärare, rektorer, politiker…)] att belysa 

styrdokumentets innebörd, för att hitta vägar som kan leda till lärande där helheten 

premieras. 

 

I Lpo 94 understryks att eleverna skall få en mer framträdande position i det 

pedagogiska rummet. Det finns också antydan om ämnesövergripande undervisning. 

Det antyds också att det inte räcker med ensidig förmedling av kunskaper ämnesvis 

med katederundervisning och många ” fylla i uppgifter” . I Lpo 94 står det att läraren 

skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande och för 

sitt arbete i skolan. Läraren skall också se till att alla elever oavsett kön, social och 

kulturell bakgrund, får ett reellt inflytande över arbetsformer och innehåll i 

undervisningen (Lpo 94). Det som framgår men inte med samma tydlighet är att 

undervisningen skall utformas ämnesövergripande i syfte att uppnå helhetssyn. Denna 

otydlighet ger möjlighet till individuella tolkningar och beslut. Lpo 94 ger lärarna fria 

händer, att själva komma fram till lämpliga arbetsformer som gynnar elevernas lärande. 

 

I skolans värdegrund och uppdrag (Lpo 94) står att det offentliga skolväsendet ska vila 

på demokratins grund. Enligt Skollagen (1985:1100) ska skolans verksamhet utformas i 

överrensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och var och en som 

verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde.  

 

1.1 Uppsatsens disposition  

 

Den här uppsatsen handlar om helhetssyn i Lpo 94 samt tolkningar som aktiva lärare 

gör av styrdokumentet i sin vardag. Jag börjar med en litteraturstudie där jag 

presenterar en utförlig definition av helhetssyn, sedan följer en litteraturstudie av 

helhetssyn i Lpo 941 och forskarnas uppfattning i ämnet. Då Lpo 94 kompletteras med 

kursplaner och mitt undersöknings område är de senare skolåren, har jag ansett det 

viktigt att ta med även dessa. 

 

                                                
1 Lpo 94 är synonymt med styrdokument. 
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Efter den teoretiska bakgrunden, litteraturstudiedelen, kommer jag i kapitel 3 att 

beskriva val av metod lite närmare. Där finns det även ett avsnitt som handlar om urval, 

intervjuernas syfte och genomförande, validitet och reliabilitet samt analys.  

 

Kapitel fyra handlar om resultat. Här diskuterar jag utfallet av intervjuerna i relation til l 

den teoretiska bakgrunden.  

 

Kapitel fem handlar om diskussion med början i den tidigare presenterade teoretiska 

bakgrunden. Jag avslutar med kapitel sex där det presenteras slutord med 

metoddiskussion, självkritiska reflektioner samt förslag till fortsatt forskning. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att klargöra lärares syn på och åsikter om 

innebörden av begreppet helhetssyn i pedagogisk praxis. Jag ställer således följande 

övergripande fråga: 

 

Vilken uppfattning har lärare inom den obligatoriska skolan om begreppet helhetssyn?  

 

Utifrån resultatet på min forskningsfråga kommer jag att i min diskussion ta upp frågan 

om vilka konsekvenser resultatet kan få för det pedagogiska vardagsarbetet i skolan? 

 

Jag har utifrån min litteraturstudie valt ut nyckelbegrepp som jag använder mig av i min 

analys av begreppet helhetssyn i lärarintervjuerna. Dessa nyckelbegrepp framträdde för 

mig under min litteratur studie som avgörande för en helhetssyn i undervisningen. Som 

inledning till min litteraturstudie beskriver jag i korthet viktiga beståndsdelar i mina 

nyckelbegrepp som kan bidra till helhetssyn i undervisningen, så att du som läsare 

lättare kan följa min tankegång.    

   

Helhetssyn på lärande 

Det är viktigt att klargöra vad vi menar med begreppet lärande och på vilket sätt det 

presenteras för eleverna. Lärande kan uppnås på många olika sätt. Ett sätt är att fläta 

samman olika ämnen och på så sätt bilda en helhet. Det ger eleverna bättre 



 
4 

förståelse för hur allt hänger samman. Det i sin tur kan bidra till bevarad lust att 

lära. 

 

Meningsfullt sammanhang 

Hur vi finner mening i det vi gör beror på om vi blir berörda. Om undervisningen 

berör eleverna kan vara avgörande för att eleverna skall ta till sig stoff i 

undervisningen. Undervisningen skall vara knuten till elevens vardag vilket berör 

och engagerar eleverna. På så sätt kan de knyta an till tidigare erfarenheter och få en 

helhet. Därför är det viktigt att den presenteras på olika sätt så att alla elever får 

möjlighet att tillägna sig kunskaper. Ämnes övergripande undervisning kan vara ett 

meningsfullt sammanhang. Beroende av hur undervisningen organiseras. 

 

Kunskapssyn 

Här är det viktigt att lärare klargör vad de menar med kunskap och på vilket sätt 

kunskap ska presenteras för eleverna så att helheten blir synlig, meningsfull och 

bidra till lärande som ger förståelse av de nya kunskaperna. De fyra F:en (fakta, 

förståelse, färdighet, förtrogenhet) måste ständigt vara närvarande i 

kunskapssökandet. Att kunna se sammanhang och beroende ämnena emellan och på 

så sätt få helhet, är en framkomlig väg till kunskaper. 

 

Elevinflytande 

Är viktigt för elevernas engagemang och ansvarstagande för sina studier. Om vi 

utgår från att våra elever är kunniga, måste vi veta också vad de är kunniga i. Därför 

måste vi individualisera i syfte att nå alla elever och få eleverna motiverade till att 

lära. Det i sin tur kan bidra till att vi slipper skoltrötta elever utan vilja att tillägna 

sig grundläggande kunskaper. Om vi individualiserar uppnår vi också helhetssyn på 

varje enskild elev i och med bekräftelsen av deras kunskaper utanför skolan, vilket 

framkommer i Lpo 94, som viktigt.  

  

För att kunna besvara mina frågor har jag gjort en kvalitativ undersökning av hur lärare 

tolkar helhetssyn. Jag har även i min teoretiska bakgrund lyft fram vidgat och fördjupat 

perspektiv på helhetssyn i ett större sammanhang. Där  beskriver jag hur forskare ser på 

helhetssynens roll för lärande.  
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Avgränsningar handlar om vilka faktorer som kommer att utelämnas. Då min uppsats 

handlar om den enskilda lärarens tolkning av helhetssyn i sin undervisning utifrån mina 

valda nyckelbegrepp, har jag uteslutit faktorer såsom skolledningen, ekonomi, genus, 

samt fysiska lokaler.   

 

2 BAKGRUND OM HELHETSSYN 

 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av forskarnas uppfattningar när det gäller 

helhetssyn. Avsnittet  avser att, via forskarnas utsagor, belysa begreppet helhetssyn 

utifrån deltagande i undervisningen. Det är ett sätt att se på helhetssyn, nämligen 

lärandeprocesser som del eller helhet enligt min uppfattning.  

Andra avsnittet handlar om  Lpo 94, som belyser helhetssyn och tanken bakom 

styrdokumentet. Sedan följer skolans uppdrag som helhet där bildning ses som en del 

av personligheten enligt Lundgren (2003). Därefter lyfter jag fram värdegrund som 

pelare i all undervisning.  

 

I avsnittet om kursplaner vill jag belysa att även om varje ämne anges enskilt med för 

ämnet säregna drag är ämnesövergripande undervisning att föredra enligt Lundgren 

(2003) för bättre helhet i undervisningen. Jag anser det relevant då mitt 

undersökningsområde är senare skolåren med ämnesindelning. Det kan vara 

meningsfullt att belysa möjligheter för Lpo: s förverkligande där det förekommer 

ämnesindelning i skola. Lundgren (2003) påpekar att det är vägen till kunskaper som är 

avgörande och inte målen som uppnås, d v s möjligheter för inlärning som vi har gett 

våra elever. Avsnitten om lärandeprocesser, kan ses från många olika utgångspunkter. 

Ett sätt är lärande som en fortgående process utan något slut, vilket är Lpo: s 

intentioner. För mig är det viktigt, som Carlgren och Morton (2002) påpekar, att 

utveckla olika förmågor och förhållningssätt hos elever. Detta betyder att lärande ur ett  

helhetsperspektiv måste innefatta alla sinnen hos eleverna. I avsnittet ”Kunskap” lyfter 

jag fram helhetssyn som inte är frigjord från sitt sammanhang i enlighet med Wallin 

(2000). Med det menar jag att vi skall utveckla tänkande hos eleverna med 

utgångspunkt i helhet, inte servera minneskunskaper. Alla människor lär på olika sätt 

vilket ställer krav på lärarna att undervisa variationsrikt. Jensen (1997) beskriver 
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Gardners intelligenser2 som är utvecklade olika hos olika personer. Med en 

helhetsomfattande undervisning kan de mindre framträdande intelligenserna förbättras. 

I den professionella tolkningen av Lpo 94 diskuterar jag förväntningar på lärare, d v s 

att det är var och ens ansvar att planera undervisning i förhållande till kravet på 

konsekvens av helheten, vilket också är Wallins (2000) mening.  Avsnitt om den dolda 

läroplanen lyfter fram den ”verklighet”  som eleverna i skolåren 6-9 kan vara 

underkastade.  

 

2.1 Olika teor ier  om helhetssyn 

 

Med de olika teorier som följer vill jag visa hur man kan uppfatta helhetssyn eller varför 

det råder brist på den. Vårt sätt att se på helhetssyn kan präglas av personliga 

inställningar till dessa teorier.   

Enligt Ingelstam (1988) härstammar ” integer”  från latin och betyder hel. Integration är 

närbesläktad med helhetssyn. Maltén (1995) hävdar att det inte går att sluta sig til l 

helheten enbart utifrån delarna. Det dynamiska samspelet mellan delarna och helheten 

är viktig, varje del måste ses i relation till helheten och omvänt. För att förstå delarna 

måste vi ha en inledande helhetssyn. Det är alltså viktigt med förförståelse som vi kan 

utgå ifrån vilken under tillägnandet av nya delintryck förändrar vår helhetsbild 

successivt (a.a.).  

 

Holistisk helhetssyn strävar att finna en ny sammansmältning av andligt och materiellt, 

som Ingelstam (1988) är kritisk till. Han tillägger att dessa idétraditioner har varit mera 

inställda på att belysa och bekämpa än att understryka de enhetliga målen.  

 

Positivisternas syn på kunskaper enligt Holmberg (1986) är att dessa byggs upp från del 

till helhet, bit för bit. August Comte (1798-1857) grundade den teorin vars syfte är att 

skapa en positivare värld, med hjälp av naturvetenskap. Enligt positivisterna är 

”människan ett oskrivet blad och lat av naturen” . Eleven är passiv utan egen vilja, 

enligt Holmberg (1986), därför skall den manipuleras och drillas till den sanna 

kunskapen, utan inflytande över val av innehåll och arbetssätt. Läraren förmedlar 

kunskap på ett strukturerat sätt enligt den gällande kursplanen eftersom han anser sig 

                                                
2 Olika sätt på vilket alla människor tillägnar sig kunskaper. Gardner har valt att kalla dom intelligenser. 
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vara experten och en förebild, som berömmer och kritiserar, belönar och straffar med 

kontroll och prov. Positivister är inte intresserade att studera mänskliga fenomen (a.a.).  

 

Holmberg (1986) beskriver kritisk teori som makt- och beroendeförhållanden. Enligt 

den teorin kan människan tillägna sig kunskap först då hon görs medveten om och 

befrias från det som binder henne. Frigjordhet och förändring eftersträvas, där 

människan är god i sig med förmågan att ta ansvar för sin egen utveckling. Konkreta 

upplevelser ur den egna verkligheten är grunden till inlärning. Arbetssättet är 

reflekterande och kritiskt granskande av lösningar på problem. Läraren är 

samtalspartner och ifrågasättande granskare. Deltagarstyrning, undersökande arbetssätt 

och problembaserad undervisning är utbildningsmodellen (a.a.). 

 

Ovan nämnda teorierna ger olika bild och synsätt på lärande. Då lärande förutsätter 

didaktiskt ställningstagande, vill jag i avsnittet nedan lyfta fram olika didaktiska 

inriktningar. 

 

2.1.1 Helhetssyn och didaktik 

 

Inlärning och undervisning är två enheter som kompletterar varandra. Enligt Maltén 

(1995) behandlar allmänna didaktiken läroplansteori, undervisningens innehåll och 

ämnesövergripande samhörighet ur helhetsperspektiv, där ämnesdidaktik inriktar sig 

efter läroplansteori. Inom läroplansteori behandlas frågor om vad och varför, i 

anslutning till skolans och läroplanens funktion i samhället. Mot bakgrund av kultur, 

samhälle och levnadsundersökningar avgörs vad utbildningen skall handla om och 

vilket syfte av valet som representerar innehåll. Läroplanens mål och syfte utmärks 

också av politiska, ideologiska, kulturella och samhälleliga förhållanden. Mer konkret 

handlar det om människosyn, kunskap, arbetsform och arbetssätt. De aktuella 

begreppen är saklighet, objektivitet, allsidighet, jämlikhet, demokrati, samverkan 

mellan skola och hem, föreningar samt arbets- och kulturliv (a.a.).  

 

Fackdidaktik behandlar enligt Morton (1986) ämnesavgränsade sammanhang, inom 

skolämnen eller specialområden. De i sin tur har två inriktningar som Harbo och 

Kroksmark 1986 beskriver. Den ena är den ämnesteoretiska bakgrunden i 
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undervisningen som har ett utifrånperspektiv, vilket betyder att det är nödvändig men 

inte tillräckligt med ämneskunskap. Utöver det måste lärare ha förtrogenhet med och 

insikt om lärande samt insikt om sin inställning till kunskap. Han menar att det inte är 

ämneskunskaper som utgör den lärarunika kunskapen, utan hur bra vi lyckas att 

motivera och inspirera eleverna i inlärningssituationer.  

Den andra är enligt Morton (1986) elevperspektiv på undervisningen eller ett 

inifrånperspektiv. Fokus ligger på elevernas tankar, tillvägagångssätt, idéer, kunskaper 

och förmågor till tolkningar av fenomenen i omvärlden. Det viktiga för sammanhanget 

är att alla individer upplever helhet olika utifrån egna upplevelser och erfarenheter. Det 

gäller för läraren att se in i elevens föreställningsvärld och utgå från den i sin 

undervisning (a.a.).  

 

Edin och Edin (2002) förespråkar den holistiska synen där alla delar samverkar till en 

helhet. Ordet holistik kommer från grekiska holos och betyder att verkligheten inte kan 

reduceras till egenskaperna hos de mindre enheter som bygger upp helheten. Den 

holistiska synen ser till helheten inom människorna och mellan människorna i 

samhället. Det handlar om att integrera alla intelligenserna3  till en helhet. Det är genom 

att utveckla våra personliga värden, förmågor och alla intelligenserna som vi kan skapa 

en fungerande helhet. Oavsett vilken intelligens vi har med oss från födsel och uppväxt 

gäller det att utveckla de andra intelligenserna för att kunna bli en hel människa. Därför 

måste uppfostran, skolan och samhälle prioritera fler intelligenser än bara IQ (a.a.). De 

menar att alla människor har olika sätt för att tillägna sig kunskaperna (visuellt, 

auditivt, kinestetisk mm.), men att de med rätt pedagogiskt tillvägagångssätt får 

möjlighet att utveckla också andra mindre framträdande förmågor. 

Behovet av helhetssyn är mycket viktigt för oss människor. Vi behöver en hel bild för 

att uppfatta och förstå världen, som omfattar natur, människan och samhället skriver 

Lindholm (1985) och lyfter fram den norske filosofens och ekosofens Arne Naess 

(1976) motto att ”Allt hänger samman”. Naess menar att olika fragment inte är 

isolerade delar. De är delar av något som har varit, är eller skulle kunna bli en helhet. 

Utan helhet har vi inget fragment, vilket betyder att för att få helhet måste det finnas 

delarna som bildar den och därmed står helheten och delarna i beroende ställning til l 

varandra (a.a.).  

                                                
3 Olika sätt att tillägna sig kunskap på utifrån personliga möjligheter. 
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2.2 Helhetssyn i Lpo 94  

 

Lpo 94 trädde i kraft 1994 och är gemensam för grundskolan, sameskolan, 

obligatoriska särskolan och specialskolan. Den anpassades 1998 till att omfatta även 

förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplanen innefattar skolans värdegrund, mål och 

riktlinjer. Den kompletteras med ämnesindelade kursplaner. Lpo 94 föreskriver att den 

professionelle läraren skall agera utifrån en helhetssyn. Det innebär enligt Maltén 

(1995) att den intellektuella undervisningen bara är en del av elevens totala utveckling.  

För att kunna uppfylla styrdokumentets krav skall lärandet präglas av elevaktivering, 

problembaserad undervisning och ämnesövergripande temastudier. Endast på detta sätt 

kan skolan lösa uppgiften att främja de ungas utveckling till kunniga och mogna 

människor i och för ett demokratiskt samhälle. Skolans samhällsmål består av individ- 

och samhällsorientering. Eleven i centrum innebär individorientering och anger en 

optimal användning av elevernas villkor. De samhällsorienterande uppgifterna har två 

inriktningar. Den ena är att anpassa eleverna till samhället och de normer som finns i 

det. Den andra är att följa förändringen i samhället så att elever kan förstå den värld 

som de möter efter skoltidens slut. Delaktighet och medmänsklighet anses vara en 

viktig del av helhetssyn (a.a.). 

 

Ingelstam (1988) beskriver också helhet när han påstår att den riktning som 

utbildningen måste ta för att nå helhetssyn, nämligen en tonvikt på sammanhang i 

stoftet. I rapporten (U1999/2319/S), står det att lärande i skolan är en sammanhållen 

aktivitet som utvecklar elever så att såväl deras egna som samhällets strävanden 

uppfylls. För att de lärande ska kunna nå båda dessa mål, måste det bli uppenbarat att 

undervisning är präglad av helhetstänkande. Styrdokumenten för utbildningen ger 

tydliga riktlinjer till kommuner och skolor att verksamheten skall utövas efter 

helhetssyn. Men när man lägger de centrala styrdokumentens riktlinjer tillsammans 

med struktureringar i form av ämnesundervisning, försvagas tydligheten. Därför 

rekommenderas i rapporten att regeringen i samband med översyner av gällande 

styrdokument utformar dessa så att de inte motverkar det övergripande krav som 

regeringen ställer på utbildningsväsendets aktörer. Syftet är att få till stånd en 

helhetsbetonad utveckling av medborgarna. Granskningen visar också på, att den 

statliga uppmärksamheten på skolors resultat i allt för hög grad fokuserar på några få 
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delar av helheten så som betyg och provmätt kunskap. Detta tycks inte bidra till att 

kommuner och skolor uppfyller helhetssträvandena. Inspektörerna uppmanar därför 

regeringen att minska fokuseringen på kunskaper i kärnämnen och istället konsekvent 

uppmärksamma flera delar av den helhet som utbildningsinsatserna syftar till. 

Utveckling av kommunikativa förmågor, analysförmåga, förmåga att kunna samarbeta, 

förmåga att vara självständig och kunna ta ställning till vad som är etiskt lämpligt 

behöver uppmärksammas i lika hög grad som ämneskunskaperna. Inspektörerna 

konstaterar också att den starka fokuseringen i grundskolorna på kravet att eleverna ska 

ha tillräckliga kunskaper i svenska, matematik och engelska för att kunna accepteras 

inom gymnasieskolorna, har lett till att de praktiskt estetiska ämnena  har fått en 

reducerad roll. Detta bidrar i sin tur inte till en helhetssyn på eleverna och deras 

inlärning (a.a.).      

 

2.2.1 Skolans uppdrag som helhet 

 

Lundgren (2003) menar att det är skolans uppgift att både överföra ett kulturarv, 

värden, traditioner, språk och kunskaper från en generation till nästa och att förbereda 

eleverna för att leva och verka i ett framtida samhälle. Skolan har haft dubbla uppdrag 

länge, men innebörden i uppdraget förändras med samhällets förändringar. 

Förändringar består av insikt om vilka kunskaper är mest relevanta för dagens samhälle. 

Förr var skolans roll att förmedla fakta. I dagens informationssamhälle är förmågan att 

hantera och sovra den informationsmängd som dagligen möter oss mer angeläget för 

skolan att lära ut. Det är lika viktigt att veta hur det är, som det är att veta hur man kan 

skaffa sig information, tolka, bearbeta och värdera den. Ingelstam (1988) har liknande 

tankar och säger, att leva upp till tidlösa dygder som helhetssyn och förståelse kan stöta 

mot helt andra hinder än den nu aktiva generationen lärare och skolpolitiker har fått 

möta under sin egen skoltid. Begrepp som ” informationssamhälle”  används för att 

vinna ett tolkningsföreträde till framtiden. Men det blir svårare att upptäcka det inre 

sammanhang som fordras för att skapa verklig kunskap ur all denna information (a.a.). 

 

Begreppet bildning syftar, enligt Lundgren (2003) på ett kunskapstillägnande som inte 

enbart sitter på ytan, utan blir en del av personligheten. Att erövra kunskaper i djupare 

mening är att lära sig se, och på så sätt vidga sitt medvetande. Man läser inte ämnen för 
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att lära sig särskilda fakta och begrepp utan för att lära sig uppfatta saker och använda 

begrepp på sitt eget sätt. Den förändrade innebörden i skolans kunskapsförmedlande 

uppgift får konsekvenser för vad och hur skall eleverna lära sig i skolan. Ingelstam 

(1988) förtydligar vikten av förändring när han skriver att : 

 
Snuttifiering inträffar när ”kunskap”  eller information förekommer i ett antal 
relativt oberoende småpaket: moduler, fragment, snuttar. I skolans värld är 
uppstyckning av information välkänd, även om man inte använt det ordet. Han 
lyfter fram Sven-Erik Liedman, professor i idéhistoria, som noterar för sin del. 
” Om vi bläddrar i en lärobok i historia, litteraturhistoria eller 
orienteringsämnen […]  Finner vi att det först och sist rymmer en ordnad hop av 
detaljer, vars inre samband för det mesta förblir oklart. ”Utan en medveten 
process, ett aktivt skapande av helheter, blir det, menar Liedman, ”Bara 
hackemat. Då är det risk att kunskapen dränks och blir till okunskap, till 
okunnighet”  (Ingelstam. 1988, s.10).  

 

Både skolan och forskningen kritiseras för att i allt för hög grad lägga vikten på 

detaljer. Svagheten med detta är att detaljerna saknar relation till meningsfulla 

sammanhang och därmed helhetssyn (a.a.).  

 

I Lpo 94 har språket högsta prioritet, men även uppfattning av samband, 

problemlösning, analys och reflektion, kreativt tänkande, symboltolkning, att se saker 

ur olika perspektiv, argumentation, att värdera, idérikedom, empati mm. Med andra ord 

är alla ämnen i skolan lika viktiga och bör samverka med varandra, för att uppnå den 

helhetssyn som Lundgren (2003) beskriver ovan.  

 

Efter skolans övergripande uppdrag, lyfter jag fram skolans värdegrund som är navet i 

all undervisning. 

 

2.2.2 Värdegrund och helhetssyn  

 

Enligt (Skolverket, Dnr 2 000:1613) kan läroplanen aldrig uppfattas som ett 

styrinstrument som bara anger mål för verksamheten. Skolan är inte och kan inte vara 

värdeneutral. Läroplanen anger de odiskutabla värden som allt arbete måste vila på. 

Dessa värden kan inte förhandlas bort av rationella skäl. Detta innebär att dessa värden 

kommer först men också alltid samtidigt i undervisningen. Värden är grundläggande 

utgångspunkter och något som ständigt skall påverka handlandet. Målet skall man 

sträva mot eller nå. Citatet nedan förtydligar grundtanken. 
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Så snart vi talar om mål har vi övergått till ett annat sätt resonera. En 
målrationell argumentering berör förhållandet mellan mål och medel. Vid en 
strikt målrationell kalkyl tar man ställning till vilka medel som enklast, säkrast 
eller snabbast leder till målet ( Lundgren 2003, s.11 ). 

 

I skollagens portalparagraf (1 kap. 2 § skollagen) anges de värden skolan skall arbeta 

med och för. 

 
[…] Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete 
med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande män-
niskor och samhällsmedlemmar:[…] Verksamheten i skolan skall utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en 
som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 
främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden (SFS 1 997:1212). 

 

I läroplanskommitténs arbete (Lundgren, 1999) ansåg man att det finns giltiga skäl för 

att lyfta in värdegrunden i Lpo 94, kommentar till läroplanens skrivning om skolans 

värdegrund  behandlar tankar kring ställningstaganden för begreppet, så som det är 

föreskrivet i vårt samhälle. I citatet nedan påpekar författaren följande: 

 
[…] Vikten av att det förs en levande debatt om värden och värdens 
konsekvenser kan inte nog framhållas. Samtal med och mellan skolans personal, 
elever och föräldrar om dessa frågor behöver ständigt föras (Lundgren 1999, s.4) 

 

Läroplanen bestämmer den värdegrund som skolan skall vila på. Här finns 

utgångspunkter för skolans arbete med normer, värderingsfrågor och kunskapsuppdrag. 

Lundgren (2003) ser det som dubbla uppdrag då skolan skall överföra ett kulturarv till 

eleverna och förbereda dem för att leva och verka i samhället. Målen och riktlinjerna 

gäller för skolans hela verksamhet. Läroplanen är också tydlig med ansvarsfördelning, 

vad gäller rektor, lärare och elev (a.a.). 

 

Portalparagrafen anger att de demokratiska värdena skall vara del av helheten i skolans 

verksamhet. Samtidigt var det viktigt att bygga en tydlig brygga mellan skollagen och 

läroplanen. Värdena utgjorde brofästena och läroplanen inleder med ett speciellt avsnitt 

om skolans värdegrund (Dnr 2 000:1613 Skolverket). I styrdokumentet avser man 

grundläggande värden som odiskutabla, eftersom de är lagstiftade. Innebörden blir en 

tydlig markering från statens sida till kommuner och skolor.  

I Lpo 94 står det att:  
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Ingen kan med hänvisning till arbetslivets förändrade krav eller till nya rön om 
undervisningens inlärningsresultat hävda att nu har det ena eller andra 
oförytterliga värdet satts ur spel. Värden är i kraft oavsett om de i enskilda fall 
kan te sig opraktiska, oekonomiska eller onyttiga (Lpo 1994, sid. 5). 

 

Men Ingelstam (1988) tvivlar på möjligheten att beskriva världen som hel för eleverna, 

när den faktisk är splittrad. Den etik som proklameras är inte den man lever efter. 

Samhällsklasser har olika intressen. Olika kulturer presenterar skilda bilder av 

verkligheten, vetenskapsmän arbetar med inbördes motstridiga synsätt mm. Han undrar 

då med vilken rätt skolan skulle kunna presentera världen som hel och 

sammanhängande för eleverna? Och menar: ”Vi kan snarare se strävan efter helhet som 

en organiserande princip för vår ständiga kamp för att bli och förbli människor”  

(Ingelstam, 1988, s. 14). Som avslutande diskussion hävdar han att det finns risker för 

att skolan utnämns till ” spjutspets”  för alla förbättringsambitioner som vårt samhälle 

går och bär på. Han menar att skolan i sig själv inte är, och inte heller kan bli, någon 

särskilt demokratisk institution, vilket han förklarar med följande påstående: 

 
Dess grundläggande uppgift att tradera kunskap låter sig inte förena med ett 
ständigt ifrågasättande av tidsskäl. Lärarna har med yrkets och ålderns rätt en 
annan roll än eleverna, de är inte och bör häller inte låtsas vara dessas 
demokratiska jämlikar. Poängen med detta är att skolan inte kan ta på sig någon 
generellt ansvar för att fostra demokratiska medborgare (Ingelstam, 1988, s. 94). 

 

Tham (2000) fäster uppmärksamheten på innebörden i värdegrunden där människor i 

samtal med varandra kommer att finna en mängd olika värdegrunder. Det innebär att 

det finns en mängd olika personliga värdegrunder som styr vår förståelse och våra 

prioriteringar. I och med det, menar författaren, att den officiella värdegrunden 

egentligen inte finns. Det är i mötet mellan den personliga värdegrunden och den 

officiella som spännande samtal kan uppstå och leda till en överenskommelse för 

gemensam handling. Meningen är att stimulera och reflektera över den egna skolans 

verksamhet, vilket skall resultera i praktisk handling om hur ett grundläggande värde 

skall hanteras som en del av helheten med pedagogiska frågor (a.a.).  

 

I Lpo 94 uttrycks vidare att det inte är tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap 

om grundläggande demokratiska värderingar, utan att undervisningen skall bedrivas i 

demokratiska arbetsformer vars syfte är att förbereda eleverna för att kunna ta ett 

personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 

undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter kan eleverna utveckla 
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sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. Dessa demokratiska former hjälper 

eleverna att få en helhetssyn i undervisningen (Lpo 94). Styrdokument betonar att 

skolan är en social och kulturell mötesplats, vilket förtydligas med citatet.  

 
Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 
fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och 
ge möjligheter till sådana (Lpo 94, s. 6). 

 

Språket har avgörande funktion för att kunna verka och leva i dagens samhälle. Utan ett 

fungerande kommunikativt instrument kan vi inte uppnå helhet i Lpo 94.  

 
Språk, lärande och identitet är nära förknippade. Genom rika möjligheter 
att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lpo 94, s. 7).  

 

Lpo 94 betonar samtalet som grund för barns och ungas kommunikativa demokratiska 

kompetens. I samtal med andra skaffar vi oss kunskap om deras reflektion för olika 

företeelser i tillvaron. På de sättet vidgas våra vyer för en helhet som bara är möjlig i 

samarbete med andra.  

 

Värdegrund berör också kursplaner, då tolkningen av dessa och val av metoder för och i 

det pedagogiska arbete vid varje skola, ger en uppfattning om vilka värden som är 

avgörande i undervisningen.  

 

2.2.3 Helhetssyn i kursplaner 

 

Kopplingen mellan läroplan och kursplan har tydliggjorts i syfte att konkretisera hur 

varje ämne kan bidra till kunskapsmålen och värdegrunden i läroplanen. Gemensamt 

för många av skrivningarna om värdegrund i kursplanerna är att de bygger på elevens 

förmåga att reflektera och samtala. Istället för att ta utgångspunkten i varje enskild 

kursplan, som kan försvåra helhetssyn och sammanhang, måste utgångspunkten tas i en 

analys av läroplanen och värdegrundsperspektivet (Lundgren 2003). Målen i såväl 

läroplaner som kursplaner ger stort lokalt tolknings- och handlingsutrymme med de 

krav som det ställer på självständighet och kompetens. Tonvikten ligger på de krav som 

ställs i olika ämnen. Dels anger de undervisningens strävansmål, dels elevens 

uppnåendemål efter det femte respektive det nionde skolåret. Mål att sträva mot 

bestämmer de kvaliteter som undervisningen skall utveckla hos eleverna. Mål att uppnå 
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beskriver de kunskaper alla elever skall ges möjligheter att minst uppnå i grundskolan 

för betyget Godkänd. I läroplanen står det inte att ämnena ska integreras utan att 

ansvaret för att ett meningsfullt sammanhang skapas ligger på den lokala nivån. Det 

handlar om att låta innehållet från olika ämnen komma samman för att belysa och 

förstärka varandra, Lundgren (2003).  

Kursplaner (Skolverket, 2000) anger inte arbetssätt, organisation eller metoder, däremot 

anger de kunskapskvaliteter i undervisningen, d v s de ger ramar för val av stoff och 

metoder. Tolkningen av kursplaner skall göras i varje skola och planeras tillsammans 

med eleverna där hänsyn skall tas till de lokala förutsättningarna. Uppdelningen i 

ämnen är inte till för att skapa gränser mellan de olika ämnena. Samverkan mellan 

ämnena är nödvändig (a.a.). I Lpo 94  framhålls att ”Eleverna skall få uppleva olika 

uttryck för kunskaper […]  förmågan till eget skapande hör till det som eleverna skall 

tillägna sig”  (s. 8). Under lärarens ansvar  då det gäller kunskaper, står det b l a: 

[…] stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan […] 
samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen […] eleverna 
skall uppleva att kunskap är meningsfull (Lpo 94, s.14). 

Under rubriken Elevens ansvar och inflytande står det: 

Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar […] Se till att alla 
elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 
innehåll […] svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer 
[…] (Lpo 94, s.15 & 16)  

På så sätt kompletterar elevernas erfarenheter undervisning och berikar den där syfte 

kan vara att åstadkomma helhetssyn. Ingelstam (1988) förtydligar detta när han säger 

att de flesta människor väljer helhet framför delar och beskriver skolans arbetssätt i 

form av temastudier. Dessa kan ses som ett av de tillvägagångssätt som läroplanen 

ställer till förfogande för ämnesintegration. Vår utgångspunkt skall bli människan som 

är insatt i ett solidariskt sammanhang och har huvudrollen. På så sätt blir 

utgångspunkten det som är helt eller integrerat för den enskilda människan. Hon är den 

norm mot vilken alla pedagogiska, vetenskapliga och andra försök till helhetsskapande 

skall bedömas. Eleven behöver sin kunskap för sitt eget individuella liv men också för 

att klara sig i samhällslivet (a.a.).  

I Lpo 94 står det att eleverna ska lära sig använda sina kunskaper som redskap för att 

kritiskt granska påståenden och förhållanden. Linde (2003) skriver att det 
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karakteristiska för kursplaner i matematik är att de behandlar kunskaper om matematik 

inte bara kunskaper i matematik. Det viktiga är koppling till mening, användning, nytta 

mm. Dessutom ingår matematik i andra ämnens kunskapssystem som: bild, slöjd, idrott, 

kemi, fysik, historia, geografi, språk och bildar meningsfullt sammanhang och helhet. 

Bemödandet om att visa matematiken som kunskap utanför ämnesstudier av matematik, 

kan ses som en holistisk strävan att se på matematik som en del i en större helhet. Linde 

(2003) förtydligar sina tankar där han lyfter fram Aristoteles och säger: 

 
De kunskapsformer som Aristoteles nämner är praktisk behärskande (techne), 
vetande om begrepp, fakta och relationer (episteme), förmågan till omdömesgillt 
handlande grundat i kunskap, erfarenhet och etiska överväganden (fronesis) och 
den filosofiska reflektionen om den egna kunskapens ursprung och grund 
(noesis), (Linde 2003, s. 42). 

 

Styrdokumentet pekar på flera ställen att matematik skall kopplas till vardagsnytta, som 

kan kopplas till techne. Att kunna reflektera var kunskap kommer ifrån, vilken kraft och 

mening den har, eller enligt Aristoteles vetenskapsteoretiska och filosofiska 

granskningen av kunskap om någonting, noesis. Episteme som kan ses som kunskap i 

matematik är minst väsentlig enligt Linde (2003). Han menar att för att eleverna skall få 

kunskaper om matematik, vilket är riktad mot användning av de kunskaperna i 

matematik, måste vi åskådliggöra praktisk användning av den. Lundgren (2003) säger 

att matematiken i den svenska grundskolan inte skall bestå av enskilda element utan 

ingå som en del av relation till helheten. Relation till helheten kan vara samband med 

andra ämnen och eller verkliga livet enligt min mening. 

 

Kursplanerna beskriver också varje ämnes karaktär och uppbyggnad genom att markera 

ämnets kärna, dess centrala begrepp, dess mest väsentliga perspektiv, teorier, 

frågeställningar etc. De  bestämmer däremot inte arbetssätt, organisation eller 

tillvägagångssätt i undervisningen. Utgångspunkt i såväl kursplaner som lokala 

arbetsplaner skall vara att läraren väljer innehåll och arbetsmetoder tillsammans med 

eleverna (a.a.). Kursplaner för grundskolan (2000) betonar det gemensamma för alla 

ämnen, d v s de skall förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära. Eleverna skall 

få utveckla förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera 

för sitt tänkande och sina slutsatser i undervisningen. Utgångspunkten skall vara 

elevernas egna erfarenheter och frågor i syfte att de skall kunna utveckla ett gott 

omdöme och få känsla för vad som är väsentligt.  
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Jag har i kursplansdelen presenterat tankar kring helhetssyn som har till syfte att 

komplettera Lpo 94. För att det skall bli möjligt måste lärare vara medvetna om sin syn 

på lärande. Nästa avsnitt beskriver olika syn sätt.  

 

2.2.4 Helhetssyn på lärande 

 

Varken barnet eller världen är ämnesorganiserade säger Lundgren (2003). Det är den 

lokala nivåns uppgift att knyta samman de nationellt gemensamma kunskapsmålen med 

dagsaktuella frågor, liksom frågor om framtiden med utgångspunkt i ett tänkande om 

elevens kunskapsutveckling. De nya styrdokumenten förutsätter att en sådan diskussion 

förs lokalt i syfte att uppnå helhetsperspektiv på lärande. Pedagogik handlar om 

människans lärande, utveckling och om undervisning, men också om kunskapens natur. 

Pedagogikens centrala problem rör förhållandet mellan subjektet, den som lär och 

verkligheten, objektet, det innehåll som skall läras. Kunskap och lärande är en relation 

mellan det vardagligt bekanta, och det nya, okända och främmande. Det är en rörelse i 

vilken människa bryter upp från den vardagliga, ger sig ut i det okända, för att sedan 

återföra nya erfarenheter till sig själv. Läroprocessen består av den subjektiva och den 

objektiva delen. Det dialektiska synsättet ser, enligt Gustavsson (1996) lärande som en 

ständig rörelse mellan den subjektiva och det objektiva, det inre och det yttre, den 

personliga tolkningen och det färdiga resultatet. Att lära sig, innebär att förstå 

meningen med och villkoren att vara människa. Genom att lära känna världen, lär 

människor känna sig själva (a.a.). Lärande i den meningen ses som en fortgående 

process som inte har något slut, vilket också är intentionerna i Lpo 94. Den stora 

utmaningen som är den centrala dimensionen i lärande är att finna vägar til l 

sammanhang, helhetssyn och förståelse. Det grundläggande sättet i sökandet efter 

helhetssyn i relationen till praktisk yrkeskunskap och lärande syftar till att kunskapen 

blir personligt integrerad såväl som att tänka, vilja och handla hänger samman (a.a.).  

Enligt Carlgren och Marton (2002) har varje profession ett objekt för sin verksamhet, 

lärarnas professionella objekt är: 

 
[…] Lärande, d.v.s. utveckling av olika förmågor och förhållningssätt hos 
eleven. (Carlgren och Marton, 2002, S. 26). 
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Mot bakgrund av detta anser jag att det är viktigt att diskutera vad lärare anser att 

lärande är. Hermansen, Vånar, Vråle och Carlsen (1994) anser att vårt liv bygger på 

relationer till andra människor. Varje gång vi deltar i ett samspel med andra människor 

lär vi oss något. Man lär sig något om de andra och om det man pratar om, man lär sig 

om yttervärlden och om sig själv. Lärande enligt Sandin (1988) utvecklas genom 

teoretiska studier, genom att ta del av andras erfarenheter och genom att se hur andra 

gör, samt att man själv prövar sig fram och utvecklar sitt sätt att lära på. När människor 

samlas till studier bär de med sig sina tolkningar av världen, sin kunskap. Ellström, 

Gustavsson och Larsson (1996) anser att lärande uppstår när dessa tolkningar och 

handlingsmönster förändras. Det handlar om att man drar nytta av skillnader i 

erfarenheter och att nytt tänkande uppstår. Liksom att innehållet som den studerande lär 

sig och att detta har en mening. Bendz (1995) menar att meningsfullt lärande kan 

komma till stånd om människan ges möjlighet att reflektera över aktuella händelser. 

Det praktiska sammanhanget bidrar enligt Ellström m fl. (1996) till att lärande blir 

naturligt och lättare begripligt. Alla dessa beståndsdelar som forskare berör borde bli 

representerade i undervisningen för att tillgodose en god utbildning, enligt min mening. 

 

Ett gott samhälle anser Gustavsson (1996) innefattar en god utbildning. En god 

utbildning innebär att använda sig av olika kunskapsformer som utvecklar hela 

människan. För att tillvarata alla mänskliga resurser och för att tillgodose fler 

mänskliga behov fordras den kunskap som går utöver den omedelbara nyttan. Behovet 

av mening, värde och att vara orienterad i ett större sammanhang anses vara 

nödvändiga komponenter för lärande och existensen i sin helhet. Den pedagogiska 

uppgiften är därför att söka förstå de förutsättningar och utgångspunkter varje människa 

har för sitt lärande och sin utveckling (a.a.).   

 

Lärande leder till kunskap av olika slag. Vad eleverna lär sig och vilken kunskap de 

förvärvar har stor betydelse för deras framtida liv. Därför är det viktigt att ge eleverna 

helheten i lärandet. För att kunna lära ut utifrån helhet behöver vi klarhet i vad vi anser 

att kunskap är. 
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2.2.5 Kunskap och helhetssyn 

 

Lundgren (2003) poängterar att lärare måste ställa sig frågan om kunskapens betydelse 

och i diskussioner med varandra komma fram till en gemensam syn på kunskap. Wallin 

(2000) påpekar att kunskap har betraktas som frikopplad från sitt sammanhang, som rätt 

eller fel, sann eller falsk, snarare än som bättre eller sämre för att förstå och använda sig 

av. Därför skall skolan främja sådana aktiviteter som stimulerar ett mera utvecklat 

tänkande hos eleven, snarare än minneskunskaper och ytlig kunskap som inte blir 

elevens personliga egendom. På så vis är inte kunskap en avspegling av naturen, utan 

en mänsklig konstruktion som utvecklas i ett samspel mellan vad man vill, vad man 

redan vet, problem som formuleras i förhållande till detta och det slag av erfarenheter 

man gör (a.a.). Lundgren (2003) förklarar att de kunskaper eleverna skall utveckla i 

skolan på nationell nivå är uttryckta i ämnen. På lokal nivå måste frågan om 

kunskapens organisering ha elevens lärogång som viktig utgångspunkt.  

 
” Kunskap och fostran är två väsentliga begrepp i varje läroplan. Kunskap kan 
sägas vara att organisera omvärlden i meningsfulla strukturer, fostran att 
överföra grundläggande värden, regler och handlingskompetens. En läroplan 
anger vilka kunskaper och vilken fostran utbildningen skall ge och utveckla” , 
(Skolverket  Dnr 2 000:1613). 

 

Lärare bör diskutera hur man kan skapa meningsfulla miljöer för elevernas lärande så 

att de kan tillgodogöra sig kollektiva begrepp och strukturera sin förståelse på ett 

meningsfullt sätt. Skolans kunskapsuppdrag är både reproduktivt och produktivt säger 

Lundgren (2003). Den reproduktiva delen av kunskapsuppdraget handlar om att 

”överföra”  delar av tidigare utvecklade kunskaper. Den produktiva sidan innebär att 

eleverna skall få möjlighet att utveckla meningsfulla kunskaper som redskap för att 

förstå, analysera, utveckla åsikter och handla i relation till aktuella fenomen och 

problemområden.  

Mål för kunskapsuppdragets reproduktiva sida är i Lpo 94 organiserade ämnesvis och 

formulerade som att olika sidor och kvaliteter av elevens kunskap skall utvecklas, för 

att uppnå helhet.  

 

Kunskap är som Wallin (2000) betonar, inte bara intellekt den är förbunden med 

konkreta situationer, människor och mänskliga aktiviteter. För att nå kunskap är det 

nödvändigt att ta del i aktiviteter där kunskapen används samt dela kunskapen med 
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andra. Helhetssyn förutsätter kunskaper i de språk som används i dessa aktiviteter. 

Detta ser Wallin som en outtalad dimension av kunskapen, vilket gör att praktiska 

erfarenheter blir en nödvändig grund för att kunskap ska kunna utvecklas. I Lpo 94 

framhålls: 

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion i den 
enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i 
framtiden och om hur kunskapsutveckling sker (Lpo 94  s. 8). 

 

Lundgren (2003) har samma åsikt när han talar om vikten av att diskutera om 

kunskapens karaktär, hur kunskaper utvecklas och vad kunskap är och komma fram til l 

insikt om att kunskap innefattar även den empiriska kunskapen del. Begreppet 

förtrogenhetskunskap betonar erfarenheten som grund för kunskapsutvecklingen vilket 

är en viktig del av elevernas kunskapsutveckling. Skolkunskapen skall fungera som 

redskap i två innebörder, i sammanhang som är i skolan och i sammanhang utanför 

skolan. Att skolkunskapen måste fungera som redskap i skolan glöms ibland bort. En 

stor del av det här århundradets pedagogiska strävanden kan karakteriseras som försök 

att hitta en lösning på dilemmat att eleverna i skolan skall utveckla kunskaper de 

behöver någon annanstans och att de samtidigt skall få en skolsituation som i sig är 

meningsfull. Här spelar det stor roll med ämnesövergripande arbetssätt där eleverna får 

möjlighet att praktisk prova sina kunskaper. På så sätt kan kunskap få en 

helhetskaraktär. Kunskapen som en relation mellan människan och världen innebär att 

kunskap ses som uttryck för elevens förhållande till världen. Samtidigt bestämmer det 

sammanhang man befinner sig i, vilka erfarenheter som går att göra och vilket kunskap 

som kan utvecklas. Ett annat perspektiv är att kunskap inte enbart är något kognitivt 

eller tankemässigt, utan också kroppslig. Man kan höra, se eller känna vad som är rätt 

utan att verbalt kunna formulera det man vet. Denna sida av kunskapen och lärandet 

handlar om det tysta erövrandet av intryck från omgivningen, det som är underförstått i 

olika sociala sammanhang. Det är också viktigt att fundera på vad eleverna är skickliga 

på i skolan och i skolarbetet. Dessa funderingar får konsekvenser för arbetets 

organisation och val av innehåll. Bedömning av dessa tysta kunskaper hos eleverna är 

också viktig (a.a.).  

 

Uppfattningen att omgivningen man ingår i delvis bestämmer vilken kunskap man 

utvecklar, delar Lundgren med Gustavsson (1996) som säger att det gäller också skolan 

och den lärdom eleverna utvecklar. En del av elevernas lärande är det sociala samspel 
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som de deltar i eller snarare de förmågor som krävs för att delta. Det räcker inte att en 

elev vet vad svaret på en fråga är, han/hon måste också veta hur svaret kan formuleras 

och när. Att förstå räcker inte heller, man måste också kunna göra sig förstådd i det 

speciella samspelet som utmärker skolan som en social övning. Samspelet mellan 

kunskap och det sammanhang där den utvecklas innebär att den inte kan flyttas hur som 

helst mellan olika sammanhang utan att ändra andemening, menar Gustavsson. 

Lundgren (2003) rekommenderar reflektion kring de nedan angivna frågorna: 

 

 Hur organisera en praktik där man 
– lär sig utveckla, formulera, uttrycka och argumentera för ståndpunkter? 
– blir reflekterande och handlingsinriktad? 
– blir ansvarsfull och omsorgsfull? 
– utvecklar sitt språk? 
– tillsammans med andra löser problem och formulerar visioner? 
– uppmuntras till initiativtagande och kreativitet? (Lundgren 2003, s. 11). 

 

En annan tankeriktning är att inte endast läromedlen eller textböckerna utan allt som  

görs i skolan blir en del av elevernas kunskaper. När eleverna arbetar med uppgifter är 

det inte enbart innehållet i dessa uppgifter de lär sig. En del av deras lärande blir också 

hur de arbetar och i vilket sammanhang. Vilket slags deltagande och lärande som är 

möjligt för eleverna i denna praktik och vad är goda miljöer för lärande (a.a.). Det 

handlar om att självförverkliga sig. Grönholm (1979) beskriver människosyn där han 

tar upp den humanistiska psykologins förgrundsgestalt, Abraham Maslows beskrivning 

på vad en självförverkligande människa är.  

 
”Hon har en inre trygghet, känner livsglädje och ser mening med sitt liv. 
[…]Tack vare sin starka självkänsla är hon inriktad på helhetens bästa. 
Hennes handlingar styrs inte av brist utan av viljan till utveckling och av 
kärlek och omsorg för andra. […] Istället för att förbereda sig för livet 
lever hon det. Samtidigt som hon lever i nuet ser hon sitt liv i ett större 
perspektiv. Hon känner ansvar såväl för sin familj som för samhälle och 
mänskligheten. Sina misstag erkänner hon utan överdrivna skuldkänslor, 
lär sig av dem och går vidare” (Grönholm, 1979  s.69). 

 

Utan helhetssyn leder enligt Grönholm (1979) självständighetstanken til l 

självtillräcklighet, självgodhet och konkurrens. Med helhetssyn utvecklas framförallt en 

vilja till personligt ansvar, självständighet och frihet, med insikten om att en hel 

människa kan eleven endast bli i samarbete och gemenskap med andra. Jensen, (1997) 

tar i sin bok Howard Gardners ”Sju intelligenserna” , Gardner menar att vi alla har vår 

unika kombination av intelligenserna. Dessa intelligenser odlas fram snarare än ärvs. 

Den verbal-lingvistiska intelligensen betonar förmågan att utrycka sig i tal, musikalisk-
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rytmiska rim, lyssnande, interpersonell samarbete, kroppslig-kinestetiska dramatisering, 

intrapersonell metakognition, matematisk-logisk problemlösning och spatial skapande. 

Olika kulturer förstärker och bekräftar olika intelligenser, västerländs kultur är 

fokuserad på de intellektuella delar av skolan, men att nå så många elever som möjligt 

ställs det krav på läraren att erbjuda en varierad undervisning (a.a.).  

    

Wallin (2000) påpekar att skolan är, på samma sätt som landskapet, bostadsområdet 

och staden ett rum för utveckling i en vidare mening än den vi ofta lägger in i lärandet i 

skolan. Han lyfter fram Skantze som menar att barn behöver miljöer som inspirerar till 

olika typer av praktiska verksamheter och handlingar, för utforskande och upptäckande, 

som de kan få grepp om med sina aktiva, sinnesrika och känsloförankrade sätt att 

uppleva och skapa helhetssyn (a.a.). 

 

Det ligger stort ansvar på lärare att utforma lokala kriterier för vad kunskap är. På vilket 

sätt de undervisar har stor betydelse i en situation där ännen är indelade och varje lärare 

ansvarar för sitt ämne. Utgångs punkt för diskussioner kan vara helhetssyn på lärande, 

meningsfulla sammanhang, syn på kunskaper och elevinflytande. Det finns olika 

möjligheter till lärarnas professionella tolkning av Lpo 94, som följer nedan.  

 

2.2.6 Den professionella tolkningsbasen av Lpo 94 

 

Lundgren (2003) förtydligar tanken kring professionalismen när han säger att den 

professionella läraren förväntas att ha kunskaper om vad som krävs av en verksamhet 

där alla elever skall kunna utvecklas allsidigt. Det viktiga är att organisera skolarbetet 

så att det erbjuder meningsfulla sammanhang för elevernas lärande. Det är också viktigt 

att lärare har kunskap om hur barnens intresse kan väckas för frågor och områden som 

de inte är naturligt intresserade av. Liksom att skapa förutsättningar för eleverna att 

utveckla tillit till sin egen förmåga och samtidigt inta en kritisk attityd till det egna 

arbetet. Lärare skall inte se läroplan och kursplaner som instruktionsböcker för arbetet i 

skolan. De skall reflektera över sin verksamhet, vara förändringsbenägna och obundna 

av styrdokumenten. Med andra ord lärare som har en professionell tolkningsbas, hävdar 

Lundgren. Wallin (2000) har liknande åsikt när han påpekar vikten av att göra 

medvetna val av arbetsformer, innehåll och metodik. De didaktiska övervägandena är 

arbetslagens huvuduppgift. Det gäller att finna vägarna och medlen för att nå 
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styrdokumentets mål för undervisningen och samtidigt ta hänsyn till existerande 

begränsningar och förutsättningar. Behov av en strategi för undervisningen ska ses i 

förhållande till kravet på konsekvens och helhet i undervisningen (a.a.). 

 

De nationella styrdokumenten ger enligt Lundgren (2003) ingen ledning i dessa frågor, 

men kan bidra som riktning för diskussionen. Det betyder att man inte kan utgå från 

styrdokumenten för att bygga upp ett innehåll i skolarbetet. Däremot kan man diskutera 

innehållet i skolarbetet i relation till den. Man kan inte erkänna skolans verksamhet som 

laglig bara genom att hänvisa till läro- och kursplaner. Man måste också på andra 

grunder kunna motivera hur och med vad man arbetar i skolan. Om skolan skall sträva 

efter att utveckla varje elevs nyfikenhet och lust att lära måste man fundera över hur 

den kan börja bygga lust att lära. Om lärare skall utveckla elevens förmåga att 

argumentera, självständigt uttrycka ståndpunkter och därmed få tilltro till den egna 

förmågan att som medborgare påverka samhällsutvecklingen måste de veta hur målet 

kan realiseras. Det är med utgångspunkt i såväl samtal om innebörden i mål och 

kvaliteter som reflektion över den pågående verksamheten och visioner om framtiden 

som den lokala arbetsplanen kan formuleras av lärarna tillsammans och forma 

undervisning tillsammans med eleverna. Samtal skall ses som ett medel för att uppnå 

helhetssyn.  

 

Lundgren  argumenterar om att läraren har ansvaret för sitt klassrum och sin klass 

tidigare och något gemensamt tankearbete har inte behövts på samma sätt som nu, 

eftersom betydligt mera varit bestämt ”uppifrån” . De nya styrdokumenten förutsätter 

däremot kollegiala samtal om innebörder, bedömningar och drömmar om vad man vil l 

förverkliga. Den deltagande målstyrningen ställer krav på lärarna att tolka formulera 

och synliggöra målen. Det är viktigt att formulera i ord det man ”vet” , men kanske inte 

tidigare talat om. Samtal skall handla om hur skolarbetet kan organiseras för att nå 

målen. Det kan handla om vilka erfarenheter och sammanhang som eleverna behöver 

för att utveckla de kvaliteter i sin kunskap som måluppfyllelsen innebär, samt hur kan 

dessa kvaliteter synliggöras. Sådana samtal kan synliggöra olika perspektiv av 

skolarbetet som för det mesta är underförstådda och därför inte diskuteras. Genom 

diskussion och argumentation för sin uppläggning av skolarbetet skapas en grund för 

ställningstagande och förändring av arbetet i skolan. En sådan diskussion är också 
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viktig för skolans förändrade roll i samhället där kraven på större öppenhet mot elever 

och föräldrar har ökat. Genom att gemensamt reflektera över den konkreta verksamhet 

som man deltar i, kan man formulera de professionella överväganden som motiverar 

denna verksamhet. På det sättet får man ett gemensamt språk för att tala om 

verksamheten, vilket underlättar då man skall motivera och förklara för elever och 

föräldrar. Om man försöker förklara varför verksamheten ser ut som den gör, kan man 

komma på vad man behöver förändra också (a.a.). Om samtalen skall bli fruktbara, 

skriver Wallin (2000), och leda till avsett syfte, måste de börja i den faktiska 

verkligheten. Samtalen blir reflektion och prövningar av den egna verkligheten och de 

konkreta erfarenheterna relateras till värdegrund och mål. I Lundgren (1999), beskriver 

K G Hammar behov av kommunikation på följande sätt:  

 
Ingen av oss lever på egen hand. Ingen kan leva isolerad från andra människor. 
Ingen av oss startar från ett neutralt nolläge. Relationer till det förflutna 
bestämmer vem vi är. Relationer, medvetna och omedvetna, präglar varje 
människas liv. Etik handlar om att medvetandegöra alla dessa relationer och 
förhindra att vi lever våra liv som om vi vore oberoende, som om våra 
handlingar inte fick konsekvenser för andra. (Lundgren 1999, s. 42). 

 

Hammar diskuterar etik ur ett värdegrundsperspektiv, där lärare också måste göra 

ställningstaganden ur ett etiskt perspektiv. Inte bara för sina medmänskliga handlingar 

utan även för att samverka med varandra för bättre helhet i undervisningen. Wallin 

(2000), säger att vi är beroende av varandras handlingar vars utslag påverkar elevernas 

lärande. Alla ämnen länkar till och är beroende av varandra. Om vi närmar oss varandra 

med hjälp av deliberativa samtal4 kommer vi att upptäcka samband i helheten. 

Dessutom behöver inte alla lärare arbeta med stoff som är bättre anpassat för ämnen 

som de inte undervisar i (a.a.).  

 

Lundgren (2003) menar att det är i relation till den professionella diskussionen om 

kunskap och lärande liksom i skolkunskapernas innehåll och organisering på skolorna 

som styrdokumenten får sin funktion. Utan diskussion finns risken att målskrivningarna 

i styrdokumenten bryts ner i delområden och överförs till innehåll i skolarbetet. En 

sådan utveckling skulle innebära att skolarbetet blir en fråga om att ’gå igenom’ eller 

’klara av’  olika innehållsliga moment. I och med det skulle de verkningsfulla 

spridningarna i skolans kunskapsarbete försvinna. Skolan skall sträva mot  att skapa de 

                                                
4 Tiller (1999) förklarar detta att deltagarna får utrymme att ge uttryck för och överväga egna och andras 
åsikter och synpunkter 
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bästa förutsättningarna där eleverna kan utveckla de kunskaper, normer och värderingar 

i enighet med läroplanens strävansmål. På den lokala nivån skall den reproduktiva och 

produktiva sidan i skolans kunskapsuppdrag knytas samman. Mål att sträva mot är 

utgångspunkten, de kan inte ”brytas ner” , vilket är möjligt med en del av målen att 

uppnå. Att börja med mål att uppnå och därefter fortsätta med mål att sträva mot är att 

börja bakifrån och att vända reformen upp och ner. Utgångspunkten skall i stället vara 

mål att sträva mot, det är de som skall styra undervisningen och forma allt arbete i 

skolan. Att alla elever minst skall nå mål att uppnå skall vara ett resultat av det man gör 

i skolan inte en utgångspunkt för undervisningen (Lundgren 2003).  

 

Kursplanernas mål att sträva mot skall utgöra grund för planeringen av undervisningen. 

Hur undervisningen mer konkret ska läggas upp, vilket innehåll som ska behandlas, 

vilka arbetsformer och arbetssätt som ska användas beslutar därefter läraren 

tillsammans med sina elever om. I Skolverkets kommentarmaterial till kursplaner står 

det att: 

 
Målen blir ” färdiga”  först när den processen är genomförd, när lärare och elever 
har tagit ställning till vilket stoff och vilka metoder som främjar lärandet. 
(Skolverket 2000, s. 10.) 

 

Här rör det sig om deltagande målstyrning med stort frirum av innehållsurval och 

arbetsmetoder i skolan. Både läromedelsförfattare och lärare måste ta ställning till vad 

som är relevanta kunskapsmål för elever.  

 

I Skolverket (2000) beskrivs arbete med de svenska landskapen där man bl.a. måste 

fråga sig hur detta arbete skall ge insikt i de processer som formar och förändrar 

naturlandskapet inklusive människans påverkan på dessa processer och konsekvenserna 

därav. Målet att eleverna skall förvärva en grundläggande historiesyn och ett 

historiemedvetande, som underlättar förståelsen för händelser och skeenden i nutiden 

och en beredskap för framtiden, väcker frågan om inte en integrering av 

historieundervisningen med undervisningen i samhällskunskap eller teknik skulle 

kunna bidra till förverkligandet av målet. Ett av målen i ämnet samhällskunskap  är att 

utveckla sin förmåga att argumentera och självständigt uttrycka ståndpunkter. Det 

skulle bidra till tilltro för den egna förmågan att som medborgare påverka 

samhällsutvecklingen. Det är inte givet att innehållet för att nå målet måste vara 
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samhällskunskap, det kan gälla innehållet i flera andra ämnen (a.a.). Lundgren (2003) 

säger att dessa exempel på mål att sträva mot i kursplanerna visar, att det inte räcker att 

förklara dem i förhållande till innehållet var för sig ämnesvis, utan de förutsätter 

diskussion om förhållandet mellan ämneskunskaper, undervisningens innehåll och 

organisering samt skolans verksamhet som helhet. Utvecklingen av innebörden i dessa 

mål bör därför ske inom ämnesgrupper i diskussioner mellan lärare för olika ämnen. 

Även om målen i kursplanerna är knutna till speciella ämnen kan de beröra väldigt 

många delar av skolans verksamhet. Därför skall alla utveckla en känsla för åtminstone 

en del av målen i de olika ämnena. Även om dessa kunskapskvaliteter i många fall är 

mer precist formulerade än målen i kursplanerna krävs ändå ett tankearbete för att ge 

dem innebörd och mening. Diskussioner behöver därför föras, inte bara om vad 

kvaliteterna är utan också om hur de blir synliga hos eleverna och i vilka sammanhang 

(a.a.).  

 

Det är uppenbarat hur viktigt det är att tolka Lpo 94 rätt för att uppnå den helhetssyn 

som styrdokumentet föreskriver. För att illustrera elevernas vardag utan en helhetssyn 

lyfter jag fram ”den dolda läroplan”  som förekommer även i dagens skola.  

 

2.2.7 Den dolda läroplanen 

 

Med dold läroplan menas att lärare inte är medvetna om vad de i själva verket uppnår 

med sin undervisning. Därför är det viktigt att reflektera över konsekvenser för det 

pedagogiska arbete som finns i empirin. Lärare måste ständig fråga sig vad de lär 

eleverna i verkligheten. 

 

Malten (1997) reflekterar kring det när han lyfter fram Philip Jacksons undersökning i 

boken ”Life in Classrooms”. Där det framkommer att elever lär sig att vänta, visa 

tålamod, bli ständigt avbrutna, inte slutföra sina arbetsuppgifter, utföra uppgifter som 

de inte är intresserade av, undvika hjälpsamhet p.g.a. betygkonkurrensen och att göra 

som de blir tillsagda. Han menar inte att läraren medvetet strävar efter dessa effekter, 

men att det blir resultatet av katederundervisningen. Broady (1981) kallade påstående 

för ”den dolda läroplanen”. Om lärare fortsätter att arbeta som dom alltid har gjort utan 

reflektion kring sitt sätt att undervisa på, kan det leda till det som citatet säger. 
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” Det nästintill omöjliga består i att varken fördummas av andras makt eller sin 
egen vanmakt. ” Theodor W Adorno (Lundgren 2000, s. 58) 

 

Nämligen till elevernas osjälvständiga utförande av arbetsuppgifter som varken är 

förankrade i deras vardag, intresse eller bereddes möjlighet att påverka undervisningen. 

Liksom att helhetssyn på lärande inte är eller kan bli tillgodosedd. 

 

2.3 Aspekter  som skapar  helhetssyn 

 

Litteraturen har handlat om forskarnas åsikter om uppfattningar av begreppet 

helhetssyn utifrån olika aspekter, i det här fallet från mina valda nyckelbegrepp. 

Nämligen: 

 

Helhetssyn på lärande 

Helhetssyn kan beskrivas som en dynamisk process mellan delarna som bildar    

helheten, som Malten5 beskriver. Dynamiken förlorar i sin kraft om den byggs bit 

för bit där kunskap förmedlas av lärarna utan elevernas inflytande. Däremot 

kommer konkreta upplevelser med kritisk granskning av problem som eleverna 

ställs inför att gynna  helheten. Det som anses för viktigt är delaktighet i 

undervisningen, enligt Holmberg6. Samspel inom och mellan människor där alla 

innehar olika skickligheter hjälper till utveckling av de mindre framträdande 

förmågorna, som Edin och Edin7 beskriver det. Detta kan man uppfatta även i Lpo 

94 som mått på undervisningen ur helhetssyns synvinkel. När man knyter an til l 

kursplanerna8 uppdagas det en röd tråd som förenar alla ämnen. Med reflektion 

kring sitt ämne och i samtal med kollegorna kan verksamheten organiseras så att 

ämnena sammanstrålar i en helhet och att de belyser och förstärker varandra. På så 

sätt framträder helheten tydligt för eleverna.  

 

Meningsfulla sammanhang 

Även här behöver sammanhang i stoftet tydliggöras, som Ingelstam9 påpekar. I 

rapporten på samma sida understryker man sammanhang och helhetssyn som måste 

                                                
5 Se sidan 6 
6 Se sidan 6 
7 Se sidan 7. 
8 Se sidan 14 
9 Se sidan 9 
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framträda tydligt. Även om nationella prov riktas till kärnämnena finns i dom 

viktiga delar som berör andra ämnen. Så som kommunikativ förmåga, förmåga til l 

analys, samarbete och att självständigt bilda sig egna uppfattningar och 

ställningstagande i olika situationer. Att förmedla fakta till eleverna hör det till det 

förgångna. Dagens skola måste rusta eleverna med förmåga att sovra bland 

informationsutbudet som flödar från alla håll. Påverkan från media måste tolkas 

bearbetas och värderas, med en kunskap om HUR. Lundgren10 ser lärande och 

meningsfulla sammanhang som en del av personligheten, nämligen att lära sig se 

det väsentliga i sammanhanget, tolka det på sitt eget sätt se sammanhang och 

utvecklas. Detta kan man utläsa även i Lpo 94. Meningsfulla sammanhang 

förutsätter reflektion över aktuella händelser och praktisk utförande för bättre 

förståelse, enligt Benz11. Inspirerande miljöer för utforskande och upptäckande 

bidrar till att väcka intresse för frågor som eleverna inte väljer själva, enligt 

Gustavsson12. Medan Wallin anser att meningsfulla sammanhang bidrar till mer 

kunskap. Om lärare söker förena det gemensamma i alla ämnen, kan de hitta vägar 

till helhet som präglas av mening. Elevers inflytande över sitt lärande där de väljer 

innehåll i samarbete med läraren bidrar till meningsfullt sammanhang och väcker 

lust att lära. 

 

Elevinflytande 

I värdegrunden13 uttalas tydligt att värde är en grundläggande utgångspunkt för all 

undervisning. Det i sin tur ställer krav på lärarna till samarbete med eleverna. Syfte 

med det är att främja aktning till varje människans egen värde. Samtidigt som 

kulturarv överförs skall eleverna förberedas för ett värdigt liv i samhället. Ett 

samhälle som är mångkulturellt där olika kulturer har olika normer. Ingelstam14 

anser att det är viktigt att ge eleverna redskap som hjälper dom att bli och förbli 

människor. Möten och samtal med andra bidrar till bättre förståelse och 

gemensamma handlingar. Den kunskapen är avgörande för ett fullvärdigt liv. I Lpo 

94  står det att undervisningen skall bedrivas i en demokratisk atmosfär, för att 

eleverna skall kunna ta personligt ansvar.  

                                                
10 Se sida 10 
11 Se sidan 2 
12 Se sida 2 
13 Se sidan 11 
14 Se sidan 12 
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Kunskap 

Vägen till kunskap uppnås bäst med inspiration och motivation för lärande som 

Morton15 ser det. Lärare måste hitta vägar till varje elev och bygga vidare på det för 

eleven redan kända. Lärande är en fortgående process utan något slut i enighet med 

Lpo. Att kunna är att förstå och omsätta det inlärda i praktiken. Kunskap uppstår 

enligt Gustavsson16 i rörelse mellan det inre och yttre där personlig tolkning ger 

resultat. I samarbete med andra, delar eleverna erfarenheter som mynnar i ett nytt 

tankesätt och därmed mer kunskap. Kunskapen omfattar hela människan med alla 

sina sinnen. Alt som görs i skolan är en del av elevernas kunskaper. Därför är 

didaktiska övervägande arbetslagens huvuduppgift. Här finns det möjlighet att i ord 

formulera kunskaper som var och en innehar för att på så sätt berika varandras syn 

på kunskap. Det kan också utmynna i ett förändrat arbetssätt. 

 

För att uppnå helhetssyn fodras att undervisningen omstruktureras. Lärarnas  

uppfattning av helhetssyn på lärande speglas i undervisningen. Sättet på vilket lärare 

tillgodoser meningsfulla sammanhang för eleverna och ger dem allsidig utveckling med 

den undervisning som utövas, visar också vår uppfattning om helhetssyn, liksom 

uppfattning om vad kunskap är. 

 

Efter presentationen av litteraturdelen, där jag har försökt att beskriva hur forskarna ser 

på helhetssyn, följer metoddelen för det empiriska underlaget. 

 

3 METOD  

 

I detta avsnitt redogör jag för min studies olika sidor. Jag börjar med att styrka mitt val av 

metod och argumentera varför den lämpar sig bäst för undersökningen. Följande kapitel 

är uppdelat utifrån planeringsstadiet, genomförandet av undersökningen samt bearbetning 

av data. 

                                                
15 Se sidan 7 
16 Se sida 16 
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3.1 Metodval 

 

Inför mina studier funderade jag över vad olika metoder skulle kunna innebära för den. 

En enkätstudie hade get en större bredd i undersökningen. Jag hade då fått större urval 

vilket hade gett större möjligheter till generalisering. Däremot innebär 

enkätundersökningar begränsningar då det gäller att förstå människan på djupet, enligt 

Kvale (1997). Dessutom är jag tveksam till om enkät är bästa sätt att nå mitt syfte då 

jag har en ambition att skapa förståelse och där uppsats syfte är att studera individens 

upplevelse av ett fenomens kvaliteter. Däremot kunde jag komplettera mina intervjuer 

med deltagande observation, där jag hade följt de tre lärarna i deras undervisning och 

på så sätt analysera hur lärare arbetar utifrån helhetssyn. Detta hade sedan kunnat 

antigen jämföras eller bidra till intervjuerna. Denna metod är dock tidskrävande och då 

jag arbetar heltid såg jag inte mjölighet till att kunna utföra den.  

 

Vad som är viktigt att undersöka bestäms av intervjuarens förförståelse eller den 

teoretiska utgångspunkten. Kvale (1997) skriver att intervjuns styrka ligger i dess 

möjlighet att fånga olika personers uppfattningar om ett ämne och ge en mångsidig 

bild. En kvalitativ forsknings intervju söker nå djupare aspekter och kan genom 

intervjupersoners olika förmågor ge olika och nyanserade bilder av samma tema. 

Intervjuaren måste vara väl påläst inför intervjun och flexibel för att göra olika 

metodiska avgöranden under själva intervju. Därför kan samma intervjufrågor ge olika 

resultat med en annan intervjuare. Detta p g a empati förmåga och kunskap om ämnet.   

 

3.1.1 Riktat öppen intervju 

 

Det finns olika sorters intervjumetoder man kan använda sig av. Enligt Lantz (1993) 

finns den öppna intervjun, den riktade intervjun, den halvstrukturerade intervjun och 

den strukturerade intervjun. En strukturerad intervju lämnar obefintligt med utrymme 

för respondenten att svara inom, medan en ostrukturerad intervju ger stort utrymme til l 

respondenten. Den intervjutyp som jag använde mig av var den riktat öppna. 

Utgångspunkten är en modell som anger begrepp. Individens upplevelse av ett 

fenomens kvalitéer, i min studie helhetssyn, är av betydelse. Då mitt frågeområde 

helhetssyn är en vid fråga sökte jag sammanhangs bestämda kunskap om mina 
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nyckelbegrepp. Detta för att intervjuerna ska vara så lätta att följa och tolka som 

möjligt. De fyra frågeområden följdes av öppna underfrågor (bilaga 2). Respondenterna 

hade i förväg fått frågorna så att de hade möjlighet att fördjupa sig i dom.  

 

3.2 Urval 

 

Skolan i frågan valdes p g a tidigare kontakter med skolan och kännedom om lärare. 

Jag valde att intervjua lärare i de senare åren i en skola i Mellansverige. I mitt val av 

skola var det ett antal faktorer som blev styrande.  

• Det var viktigt för mig att intervjua lärare som undervisar både i teoretiska och 

praktisktestetiska ämnen, för att se om helhetssyn i undervisning förekommer 

och i vilken grad, samt vilken innebörd den har i pedagogisk praxis.  

• Elevers antal på skolan och hur stor del av dem har invandrarbakgrund, kan vara 

viktigt i valet av pedagogisk praxis.  

• Vilken var medelåldern hos lärarna på skolan och var lärarna högskole- och 

eller universitetsutbildade? Olika ålder kan ge variation i åsikterna, liksom hur 

länge respondenter har varit yrkesaktiva.  

• Och slutligen lärartätheten, som reell möjlighet till att förvärkliga Lpo: s 

intentioner.  

 

3.3 Intervjuernas genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes under samma dag och på den aktuella skolan. Varje intervju 

varade i ca 1 timme och 40 minuter. Alla intervjuerna spelades in av mig, efter 

samtycke av lärarna. De tre intervjuade lärare är kvinnor mellan 40 – 55 år. Deras 

undervisnings ämne är bild, svenska, matematik, NO, idrott och tyska. Skolan i fråga 

har 357 elever, var av 5,8  % av eleverna har invandrarbakgrund. Skolan har 44 

anställda, varav 30 pedagoger. 16 % av lärarna är obehöriga. Lärartätheten är 3,6 

lärare/100 elever. Lärarnas medelåldern är 47,6 år.  

 

Den information som informanterna fick var att det endast var jag som intervjuare som 

skulle lyssna av bandinspelningarna samt att det endast var jag som skulle sammanfatta 

intervjuerna skriftligt. De fick även veta att alla uppgifter som skulle kunna identifiera 
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person och/eller skola skulle vara konfidentiella i enighet med Vetenskapsrådet (2003) 

fyra huvudkrav på  forskning som presenteras nedan. 

• Informationskravet – innebär att forskaren ska informera de av forskningen 

berörda om den aktuella forskningsuppgiften syfte. 

• Samtyckeskravet – innebär att deltagarna i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet – innebär att uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. 

• Nyttjandekravet – innebär att uppgifter insamlade om enskild person endast får 

användas för forskningsändamål. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

 

Kraven på data från den ”professionella forskning intervjun” , är följande enligt Kvale 

(1997); 

• Måste ge tillförlitliga resultat (reliabilitet) 

• Resultaten måste vara giltiga (krav på validitet) 

• Det ska vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna 

• Resultaten måste vara användbara 

När man vill försäkra sig om en studies validitet kommer man in på frågor som berör 

sanning om kunskap. Kring dessa begrepp finns många olika uppfattningar vilket innebär 

att det inte finns ett allenarådande sätt att mäta en studies validitet. Ett bredare perspektiv 

på validitet är hur mycket en metod undersöker vad den är avsedd för att undersöka. 

Vetskap om sammanhang ökar validiteten hos tolkningen. Detta kräver kunskap och 

färdighet hos intervjuaren som bör vara väl insatt i ämnet och vara en god lyssnare. 

Därför måste stor vikt läggas vid att man verkligen förstår det som den intervjuade delger 

under intervjun. Utifrån ett sådant perspektiv kan kvalitativ forskning i princip leda til l 

vetenskaplig kunskap (a.a.). Dahlberg (1994) säger att det är ett validitetskrav att 

författare diskuterar de teoretiska utgångspunkter och de kontextuella faktorer som 

påverkar studiens utformning och resultat, samt redovisar dessa.  
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Reliabilitet betyder noggrannhet vid insamling och bearbetning av data. Själva utskriften 

av intervjun är ytterligare en fråga om tolkning enligt Kvale (1997). I intervjuerna har jag 

försökt att ständigt fråga om det är något jag inte förstår eller be den intervjuade förklara 

så att det blir tydligt vad hon menar. För att reliabiliteten ska bli så stor som möjligt har 

jag haft muntlig kontakt med informanterna om riktigheten i de utskrivna svaren på 

frågor, i ett försök att uppnå en så hög validitet som möjligt. 

 

Att relatera sina resultat till vetenskapliga förklaringar och teorier (Dahlberg 1994; 

Ödman 1979) ökar förståelse för den unika situationen. Min strävan hade varit att belysa 

helhetssyn ur vetenskapliga synvinklar och ur lärarnas förklarningar.  

Min strävan är att den struktur för redovisningen som jag valt är tydlig och begriplig, 

samt att resultatet ses som ett kunskapstillskott.  

 

3.5 Analys 

 

Jag lyssnade av intervjuerna flera gången för att möjliggöra transkribering. Med hjälp av 

anteckningar kategoriserade jag svaren på mina frågor, utifrån de angivna fyra 

nyckelbegreppen. Intervjuerna transkriberades, därefter läste jag igenom varje intervju 

var för sig fyra gånger för att tolka varje lärares uppfattning om helhetssyn. Därefter 

jämförde jag dessa med varandra för att möjligt göra sammanfattning av intervjuer.  

 

I min uppsats har jag sökt nå kunskap och förståelse genom intervju där den intervjuade 

uttryckte sin uppfattning om helhetssyn. Flera intervjuer på samma tema visade sig delvis 

olika, vilket är en fördel för förståelsen av fenomenets kvaliteter. Den kvalitativa 

analysen begränsas dock till fenomenens kvaliteter. 

 

4 RESULTAT 

 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för och analysera utfallet av intervjuerna. Med 

mina nyckelbegrepp vill jag fånga respondenternas uppfattning och upplevelse om 

begreppet helhetssyn. Jag har försökt att bygga under mina tolkningar så att läsaren kan 

bilda sin egen uppfattning av dessas trovärdighet. Meningsfullt sammanhang, 
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elevinflytande, helhetssyn på lärande och kunskapssyn är för mig avgörande faktorer för 

att uppnå helhetssyn i undervisningen. 

 

4.1 Intervjuerna 

 

Eftersom min undersökning har varit en kvalitativ intervjustudie med en mindre antal 

lärare, väljer jag att redovisa varje lärares intervju enskild i sammanfattande form utifrån 

mina nyckelbegrepp. Varje intervju avslutas med en sammanfattning och koppling till 

olika forskare. Därefter granskar jag samtliga intervju. 

 

4.1.1 Intervju 1 

 

Intervjuperson 1 (L1) är kvinna som är yrkesverksam i 10 år. Hennes grundexamen är 1-7 

lärare i matematik och naturkunskap med specialinriktning mot idrott. Hon har arbetat på 

samma skolan sedan 1996. Hon undervisar klasser som hör till hennes arbetsslag i sina 

ämnen från 6-9 och delar mentorskap med en kollega i en nionde klass. Hon är också 

verksamhetsutvecklare på skolan. Skolan har tre arbetslag som planerar oberoende av 

varandra.  

 

Helhetssyn på lärande  

Helhetssyn för L1 är att se hela eleven, inte bara ”skolbiten” . Eleverna som är svaga i 

skolämnena kan besitta stor social kompetens. Helheten omfattar också elevens liv 

utanför skolan, liksom elevens hälsa och värdegrundsarbete anser L1.  

 

Meningsfulla sammanhang 

 L1 anser att eleverna behöver stimulans, lagom anpassade krav och träning i 

ansvarstagande. Skolan skall anpassas till varje elev, vilket är svårt då L1 som mentor 

inte har överblick över alla ämnena. För meningsfullt sammanhang i skolarbetet behövs 

längre arbetspass och ett temainriktat arbetssätt som är ämnesövergripande anser L1. Det 

i sin tur kräver utökad planeringstid för pedagogiska diskussioner. L1 ser skolan som en 

del av samhället som måste utvecklas i takt med det. Vidare menar L1 att en inspirerande 

lärare med ömsesidighet och acceptans lärare/elev kan väcka intresse för mindre 
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attraktiva uppgifter. Det krävs sammanhang mellan olika ämnen som L1 ser det, för 

förståelse inte bara lösryckta delar.  

Diskussioner med eleverna, då det handlar om tillit till elevens eget lärande uppnår hon, 

genom att lyfta fram elevernas starka sidor. Behov av utveckling diskuteras också, samt 

ansvar för det egna lärande, avslutar L1.  

 

Elevinflytande 

 L1 ser positivt på elevinflytande vid uppläggning av lektionerna eller temaarbete. 

Demokratiska värden yttrar sig i att bestämma om skolans gemensamma regler enligt L1. 

Det som inte fungerar är styrning av olika kurser och innehållet i dem tillägger L1 och 

förklarar att eleverna kan bestämma till en viss del, men ramarna för undervisningen 

sätter lärare upp.  

 

Kunskapssyn  

Kunskaper för L1 består av skolkunskaper, som eleverna erhåller betyg för och får nytta 

av i det verkliga livet. Kunskaper utanför skolan är svåra att mäta och därför kräver det 

samverkan med hemmet, inte minst för att skolkunskaperna skall vara till nytta utanför 

skolan, säger L1. Många elever ser inte nyttan med vissa ämnen då det saknas koppling 

till det verkliga livet tycker L1. Själv anser hon att elevernas motivation kommer att 

förbättras när skolan lyckas överbrygga gapet mellan skolans och vardagens kunskaper. 

L1 menar att läromedel skall vara intresseväckande, uppslagsbok med skicklig 

språkutformning, samt sammanfattningar. Om frågor förekommer i litteraturen skall de 

vara både öppna och slutna, så att eleverna har möjlighet att tänka och reflektera. Det är 

viktigt med verklighetsanknytning för L1, vilket är svårt att genomföra i matematik i 

jämförelse med hennes andra undervisnings ämne. Här menar L1 att hon fastnar i bokens 

struktur och ” räknar bara på” .  

 

4.1.1.1 Sammanfattning  

 

För L1 är helhetssyn att se hela eleven, inte bara ”skolbiten” , vilket också anges i 

styrdokumentet (Lpo 94). För att kunna tillägna sig kunskaper måste eleven ha trygghet i 

sig själv liksom i gruppen. Hennes åsikt är att der är lärarens uppgift att anpassa 

undervisningen till varje elev, vilket upplevs övermäktig med så många ämnen. För att nå 

upp till ett meningsfullt sammanhang i skolarbetet efterlyser hon längre arbetspass och 
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temainriktat arbetssätt som är ämnesövergripande. Hon menar att arbetet blir 

meningsfullt när det belyses från olika infallsvinklar samtidigt och på så sätt bildar 

helhet. L1: s syfte är att skapa ett sammanhang för eleverna mellan olika ämnen och 

därmed en helhetssyn i undervisningen. L1 delar den uppfattning som Maltén (1997) har 

vad det gäller betydelsen av de krav som ställs på lärarna och vikten av att förbättra 

arbetssättet. Liksom att lärarna alltid skall vara beredda att reflektera över verksamheten, 

med kontinuerlig skolreformering. Detta anger Lpo 94 också. Lundgren (2003) påpekar 

att förändringar består av de kunskaper som krävs för att leva och verka under nya 

villkor. En av dem är förmågan att hantera och sovra den dagliga informationsmängd som 

eleverna möter, därför är det angeläget att veta hur man kan skaffa information, tolka, 

bearbeta och värdera den (a.a.). För att kunna planera i enighet med Lpo 94 krävs utökad 

planeringstid för pedagogiska diskussioner enligt L1. Dessa tankar leder vidare till Tham 

(2000) som säger att de kollegiala mötena kan leda till spännande samtal som i sin tur kan 

leda till en överenskommelse för gemensam handling (a.a.). Vad det gäller elevinflytande 

anser L1 att det är bra om eleverna får vara med och bestämma lektionsupplägg och tema. 

Det eleverna får göra enligt L1, är att bestämma skolans gemensamma regler, men 

inflytande på upplägget av lektionerna fungerar inte bra. Kunskaper för L1 är 

skolkunskaper som eleverna får betyg för, samtidigt som koppling med kunskaper utanför 

skolan saknas. Lundgren (2003) påpekar att på lokal nivå måste elevens lärande 

organiseras utifrån en helhetssyn och förklarar, ”att varken barnet eller världen är 

ämnesorganiserade”.  

 

4.1.2 Intervju 2 

 

Intervjuperson 2 (L2) är kvinna vars yrkeserfarenhet är 27 år. Hon har konstnärlig 

utbildning med special inriktning mot textil. Hon har också arbetat på den aktuella skolan 

sedan examen. Alla elever i skolan från 6-9 har henne i sitt ämne. Arbetslag som hon 

tillhör är inte den samma som L1s. Mentorskap delar hon med en kollega. 

 

Helhetssyn på lärande  

Allsidig utveckling sker då L2 ser och tar hänsyn till den enskilde elevens begåvning och 

förmåga. Liksom att helhetssyn kräver många små grupperingar och individualisering på 

olika sätt, inte bara intellektuellt. Det i sin tur kräver samarbete över ämnesgränserna, för 
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att belysa arbetsområdet från många håll, säger L2. Det ger en helhet och en djupare 

förståelse av ämnenas samhörighet. Beröm och ”kritik”  är ett sätt att utveckla elevernas 

egen förmåga och tillit till den, enligt L2. 

 

Meningsfulla sammanhang  

Genom att belysa ett arbetsområde från många håll väcks elevens intresse för stoff som 

de inte har varit intresserade av menar L2. Här talar L2 om ämnesövergripande arbete 

som bidrar till helhetssyn.  

Wallin (2000) är av samma åsikt när han säger att kunskap kan man nå när man använder 

den praktiskt och delar den med andra. Vilket är också L2:s mening. 

 

Elevinflytande  

I klassrummet krävs det att läraren ser eleverna och bryr sig om det han/hon säger. För 

L2 handlar det om att förstå andra människor. Men det är en utopi, säger L2 att kräva 

unga elever på ansvarstagande, då även äldre elever behöver vuxenstyrning innan de kan 

ta sitt eget ansvar. Tydliga gemensamma regler är viktiga för L2. Planering för 

undervisningen, genomförs av läraren, den presenteras för eleverna och diskuteras i en 

öppen dialog, men eleverna har sällan invändningar säger L2. Här är det viktigt att vi 

lärare uppmärksammar det och uppmuntrar eleverna till kritisk granskning och eget 

initiativ i alla åldrar påpekar hon. L2 efterlyser att eleverna i högre årskurser vid 

fördjupning av uppgifterna tillämpar kritisk granskning. Den bästa formen för 

elevinflytande är enlig L2 en fruktbar dialog och nära samarbete mellan lärare och elever. 

 

Kunskapssyn  

Kunskap ser L2 som insikt i färdigheter för ett meningsfullt liv som vuxen. 

Skolkunskaper är tillrättalagda, menar hon, medan verkligheten är oförutsägbar. Vad det 

gäller läromedel skall den stimulera lärarens fantasi och ge inspiration, avslutar L2. 

 

4. 1. 2.2 Sammanfattning  

 

L2 verkar i intervjun helt medveten om vad hon prioriterar i sitt klassrum. Eleverna ska 

känna sig trygga och respektera varandra. Detta är grundpelarna för att skapa ett bra 

samtalsklimat och därmed grunden för lärande och demokratiska processer. Det anser 

Gustavsson (1996) är av samma åsikt när han understryker, att skolan är en social övning 
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där eleverna tränar sig i att förstå och göra sig förstådda. Helhetssyn enligt L2 kräver 

många små grupperingar och individualisering på olika sätt samt arbete över 

ämnesgränser. För L2 är det viktigt att eleven praktiserar kunskaperna inte enbart läser 

om dem17.  

Elevinflytande uppnår L2 i dialog med sina elever, där kritisk granskning och eget 

initiativ uppmuntras, vilket är också angivet i Lpo 94. Skolkunskaper ser L2 som 

tillrättalagda, och ämnesindelade i enlighet med kursplanerna. Hon delar sin uppfattning 

med Lundgren (2003) som nämner att ämnena inte skall bygga vattentäta skott mellan 

sig, utan att de skall bilda en helhet i samverkan med varandra. 

 

4.1.3 Intervju 3 

 

Intervjuperson 3 (L3) är kvinna som har relativt kort yrkeserfarenhet, 5 år. Hennes 

grundexamen är 4 - 9 lärare i svenska och tyska med specialinriktning mot svenska 2. 

Hon har också arbetat i den aktuella skolan sedan exsamen. Hon hör till det tredje 

arbetslaget där hon också undervisar i sina ämnen. 

 

Helhetssyn på lärande  

För L3 är allsidig utveckling synonymt med helhetssyn. Hon anser att lärarens skyldighet 

är att veta hur eleverna fungerar och tänker i olika situationer, för att kunna planera och 

individualisera undervisning.  

 

Meningsfulla sammanhang  

Nära anknytning till stoffet är en förutsättning för lärande och förståelse enligt L3. Det i 

sin tur förutsätter ämnesintegrerad undervisning, gärna tematisk, för att representera 

många ämnen och på så sätt ge eleverna en helhet, förtydligar L3. Hon menar att 

dokumentation i form av portfolio fyller en dubbel funktion, där både läraren och eleven 

kan följa elevers utveckling. För att väcka elevernas intresse måste läraren, som L3 ser 

det, utgå från deras vardag och ta vara på intressen och kunskaper som eleverna redan 

förfogar över. Eleverna måste göras medvetna om sitt eget tänkande och sina 

inlärningsmöjligheter, från förskolan och vidare i skolan, för att uppnå metakognitiva 

lärandet, anser L3.  

                                                
17 Wallin (2000) förklarar vikten av inspirerande miljöer för olika praktiska verksamheter, där alla sinnen  
samspelar till en helhet.   
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Elevinflytande  

De krav som skolan ställer på eleverna är stora kunskapskrav där lärare planerar och 

eleverna accepterar säger L3. För att undvika ”curlinglärare”  enligt L3, ska eleverna 

reflektera kring och utvärdera sitt arbete själva. Först då uppnår de förståelse för det de 

gör menar hon. En handfull elever i varje klass som accepterar lärarens ledning, klarar 

inte av skolan, fortsätter L3. De former som fungerar bra är de konkreta där lärare tillåter 

att eleverna medverkar konstaterar L3. Det som har med kunskap att göra anser L3 för 

abstrakt. En annan anledning till lärarstyrning är stora elevgrupper och stor 

kunskapsspridning bland eleverna, förklarar L3. Samtidigt som hon är medveten att en 

kompromiss i form av mellannivå för kunskapsinhämtande inte gagnar de duktiga och de 

svaga eleverna. L3 anser att läroplanens genomförande är svår att uppnå och förklarar det 

med för stora klasser, ämnesindelning och lektioner om 40 min. Tiden är för kort för att 

eleverna skall hinna begrunda och reflektera över sitt lärande. Avbrott för ämnesbyte 

upplever hon också negativt. L3 menar att anledning till att lärare av idag inte hinner med 

helhetssyn i undervisningen, är de aktiva val om vägledning av elever till ny kunskap och 

nya erfarenheter, verkar vara beroende av samarbetsvilja eller förmåga bland kollegorna. 

Hon upplever att temaarbete är positivt, dock sker det enbart vissa veckor under skolåret. 

Anledning till det är enormt motstånd från de flesta lärarna att arbeta ämnesövergripande, 

konstaterar L3. Former som inte fungerar bra enligt L3 är elevernas inflytande i planering 

av vad de skall lära sig och på vilket sätt. Individualisering är omöjlig att uppnå med 

nuvarande arbetsformer inom år 6 – 9 menar L3. En lärare per 25 elever är ett hinder til l 

säger L3, för att kunna leva upp till läroplanens intentioner behövs färre elever per grupp 

och/eller fler vuxna i klassen.  

 

Kunskapssyn  

Skillnaden mellan skolans och vardagens kunskaper består av helheten säger L3 och 

förklarar att, i skolan görs pragmatiska18 uppgifter under lärarens ledning, utan att 

eleverna kan ”se”  vad de skall med dessa kunskaper till. Läromedel är ett annat hinder 

enligt L3, bra läromedel finns inte, därför väljer många lärare att göra egna uppgifter. L3 

anser inte att tiden för granskning av läromedel finns i skolan, därför borde det finnas 

                                                
18 resultatinriktade 
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någon som gör det i likhet med läroplans granskning. Som det är nu styr marknaden utan 

granskning, avslutar hon.  

 

4.1.3.3 Sammanfattning  

 

L 3 är frustrerad över alla kortsiktiga mål och avsaknaden av tid för reflektion pedagoger 

emellan. Allsidig utveckling är synonymt med helhetssyn, för L3. Kunskapsmålen och 

möjligheten till kontroll blir det viktigaste för läraren. Hon i likhet med Ingelstam (1988) 

hävdar att kunskapen styckas sönder i små orelaterade paket av information, där varken 

tid eller överblick räcker till för att sätta samman dem till större helheter (a.a.). För att 

väcka elevernas intresse måste läraren utgå från elevernas vardag och ta vara på intresse 

och kunskaper som de redan har. Detta metakognitiva lärande är viktigt, men eleverna 

måste få tid att reflektera kring sina kunskaper, tycker L3. Samtidigt talar hon om att 

elevinflytande är begränsat till vissa delar och av praktisk art, medan inflytandet i sitt 

eget lärande anses för abstrakt. L3 menar att eleverna inte har förmågan för att sätta egna 

mål. Det påståendet kan kopplas till Maltén (1997) som säger att lärare inte tar hänsyn til l 

nya läroplaner utan att de gör som de alltid har gjort. Som förklarning till det lyfter L3 

fram, stora elevgrupper och stor kunskapsspridning bland eleverna. Maltén (2001) 

påpekar  att för att kunna uppfylla styrdokumentets krav skall lärandet präglas av 

elevaktivering, problembaserad undervisning och ämnesövergripande temastudier. 

Ämnesindelning och lektioner om 40 min upplever L3 som negativt, liksom avbrott för 

ämnesbyte, men hon anser inte att en ensam lärare kan nå upp till målen. Det behövs 

samarbete över ämnesgränserna, avslutar L3. 

 

4.2 Intervju sammanfattning 

 

Helhetssyn i undervisningen i skolan där jag utförde mina intervjuer existerar teoretiskt. 

Intervjuerna har till stor del visat lärarnas visioner. Ur det sagda kan jag se att det 

förekommer ämnesövergripande arbetssätt som bidrar till helhetssyn i mycket liten skala. 

Att helhetssyn kan uppnås med ämnesövergripande arbete i ex vis tema, där eleverna 

deltar i planeringen är lärarna överens om. Helhetssyn på lärande kan inte uppnås p.g.a. 

faktorer som tidsbrist för deliberativa samtal i alla riktningar, lärarnas ovilja til l 

förändring av arbetssätt, tim- och ämnesindelning och lektioner om 40 min. Det är 
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faktorer som bidrar till att läraren inte har tid till att utveckla sin undervisning så som 

läroplanen föreskriver. Reflektion och vilja till förändring ät tydlig. De tre lärarna 

beskriver att de känner sig tidspressade och ingen av dem anser att de har möjlighet till 

helhetssyn. Informanterna gör det som är möjligt inom ramen för deras ämnesområde, 

men samverkan över ämnesgränser i syfte att skapa helhetssyn, är fortfarande en vision 

som dröjer med att bli förverkligad.  

 

Som framgår av intervjupersonernas svar, så kan man tänka helhetssyn på många olika 

sätt. Ett sätt att tänka om helhetssyn är material. Det betyder att man måste ha rikligt med 

material för att kunna arbeta med många perspektiv. Den andra är organisationen vilket 

också kan betraktas som helhetssyn. Här gäller det att  organisera undervisning där alla 

ämnen strålar samman så att eleverna ”ser”  helheten. Den tredje kan vara elevsyn, där 

man kan se på eleven som del eller helhet. Om vi ser eleverna som helheter omfattar det 

inte bara elevernas erfarenheter i skolan. Erfarenheter som eleverna har utanför skolan är 

lika viktiga och bildar helhetssyn på eleverna. Samtidigt tillför de variation i 

skolundervisningen. Den fjärde är kunskapssyn. Lärare måste i gemensamma 

diskussioner komma fram till vilken kunskap är den optimala. Är det minneskunskap för 

att klara skrivningar eller, är det när de har förstått och tillägnat sig kunskap i djupare 

mening? Den femte är meningsfulla sammanhang, där eleverna kan uppfatta helhet. Den 

kan uppnås på flera olika sätt. Ett sätt är att ta tillvara elevernas liv utanför skolan. En 

annan är att låta ämnena stråla samman till en helhet. Den tredje är att tillsammans med 

eleverna planera sin undervisning. Det optimala för meningsfulla sammanhang, enligt 

min uppfattning är, att förena dessa tre delarna i sin planering för det pedagogiska arbetet. 

Lärarna i mina intervjuer gör självfallet fler val i sin undervisning än de jag kan uppfatta 

genom mina intervjuer. Alla är engagerade lärare som anser att det finns alldeles för lite 

tid till reflektion i skolan både för egen del och för eleverna. 

 

I kapitel fem, diskutera jag teoretiska bakgrund i förhållande till analys samt framföra 

självkritiska reflektioner. 
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5 DISKUSSION 

 

Den avslutande diskussionsdelen besvarar studiens syfte ur ett mera sammanfattande 

perspektiv. Litteratur och intervjuer har studerats och relaterats till begreppet helhetssyn 

ur lärande processer. I denna studie har jag tagit fasta på att utveckling och förändring är 

naturliga processer i skolan. Lärare måste fundera över på vilket sätt ska de undervisa för 

att nå upp till krav som är ställda i Lpo 94. Här presenterar jag också mina nyckelbegrepp 

som rubriker, där det finns antaganden, ifrågasättanden och egna iakttagelser som är 

relevanta utifrån mitt syfte och min frågeställning.  

 

5.1 Huvudresultat – en sammanfattning 

 

När jag granskade vad olika forskare över en längre tid skrivit om helhetssynens roll för 

lärande och utveckling fann jag att helhetssyn inom skolans ram gått från att vara 

”omedveten”  till att studeras mer ingående. Forskare säger till och med att vi inte 

utvecklar vårt tänkande utan helhetssyn. Lärande enligt Sandin (1988) utvecklas genom 

teoretiska studier, genom att ta del av andras erfarenheter och genom att se hur andra gör, 

samt att man själv prövar sig fram och utvecklar sitt sätt att lära på. Samarbete över 

ämnesgränser måste alltså införas i högre grad i skolan. Eleverna behöver enskild 

kunskapssökning som den traditionella skolan erbjuder, men de behöver också 

grupparbete i olika former för att vidga sina kunskaper med olika sätt att lösa problem. 

Skolan, i och med Lpo 94, ser helhetssyn som en del i lärandeprocessen hos elever. Lpo 

94 föreskriver dialog och samspel som en förutsättning för lärande. Elever och lärare i 

samspel med varandra, kan få flera perspektiv och ökad förståelse för och om omvärlden. 

Det understryks att eleverna skall få en mer framskjuten position i det pedagogiska 

rummet. Det räcker inte att skolan ensidigt förmedlar kunskaper om de grundläggande 

demokratiska värderingarna. Undervisningen och lärandet skall dessutom bedrivas i 

demokratiska former och förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i arbetslivet. Det 

personliga ansvaret skall utvecklas och eleverna skall successivt utöva större inflytande 

över sin egen utbildning och över skolans miljö. Lärarens  utgångspunkt skall vara enligt 

Tiller (1999) att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande och för sitt 

arbete i skolan. Läraren skall också se till att alla elever oavsett kön, social bakgrund, får 

ett reellt inflytande över arbetsformer och innehåll i undervisningen. 
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Mitt syfte har varit att ta klargöra lärarens syn  på och åsikter om innebörden av 

begreppet helhetssyn i pedagogisk praxis. Detta har jag gjort genom mina för ämnet valda 

nyckelbegrepp; 1) helhetssyn på lärande, 2) meningsfulla sammanhang, 3) elevinflytande 

och 4) kunskapssyn. Dessa nyckelbegrepp har framträtt under arbetets gång som 

avgörande aspekter för att tala om helhetssyn. Hur lärare tolkar dom nyckelbegrepp, för 

att kunna komma fram till en helhetsomfattande undervisning är avgörande för det 

pedagogiska arbetet, anser jag. 

 

Under mina intervjuer med de tre lärarna framkom att lärarna anser att skolan bidrar til l 

kunskaper och erfarenheter som gör att eleverna klarar sig efter sin utbildning, dock utan 

helhetssyn av min undersöknings område. De bidrar till en del av dessa elevers bildning, 

var och en för sig med sitt ämne. Då de arbetar i tema förekommer det 

ämnesövergripande undervisning i viss mån. Om elevernas kunskaper utanför skolan 

påverkar undervisningen, kunde jag inte urskilja i mina intervjuer. Att diskutera kring sin 

roll som pedagog och kring olika arbetssätt upplevs viktigt men ges ingen tid. Tid för 

gemensamma reflektioner i syfte att förändra sin undervisning, verkar vara ett hinder, 

liksom olika grad av engagemang och vilja och förmåga till förändring. Lärarna upplever 

att de själva inte kan ändra på sin undervisning mer än de har gjort, utan att hela skolan 

skall involveras och att man kanske bör utveckla en annan pedagogisk grundsyn som ger 

möjlighet till helhetssyn. Demokrati i form av elevinflytande upplever lärarna som en 

svårighet och distanserar sig lite till ämnet. Det diskuteras kring klassråd, utvärderingar, 

utvecklingssamtal m.m. Kunskap i skolan verkar dessa tre lärare se på samma sätt. 

Nämligen som något pragmatiskt som eleverna får betyg för. Helhetssyn på lärande, 

existerar vid tema veckorna. Kunskap i demokratisk mening, är ganska begränsad då det 

gäller elevernas delaktighet i sina läroprocesser.  

 

Helhetssyn på lärande  

Målstyrningen inom skolan kännetecknas av att målen för verksamheten är öppna. En 

pedagogisk helhetssyn visar prov på samspel mellan en genomtänkt människosyn, 

samhällssyn, kunskapssyn och hur dessa medvetandegjorda synsätt påverkar lärarens val 

av arbetssätt. I den aktuella skolan där jag utförde intervjuer, kunde jag inte urskilja ett 

gemensamt val av arbetssätt, som bidrar till helhetssyn. Man kan uppfatta ämnes 
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indelning som helhet, när man ser olika ämnena som eleverna läser. Tillsammans bildar 

de en helhet. Frågan är om eleverna uppfattar de olika ämnena som integrerade när de har 

ständiga lektions- och klassbyten. Helhetssyn i undervisningen gynnar eleverna, detta är 

flertalet av forskarna (Sandin 1988 och Grönholm 1979) överens om. Med tanke på att de 

olika målen i styrdokumenten bildar en helhet skall de läsas tillsammans. Helhet som ger 

en uppfattning av sammanhang där eleverna har möjlighet att integrera olika 

kunskapsdelar. Det går inte att sluta sig till helheten enbart utifrån delarna som Maltén 

(1995) påpekar. Behovet av mening, värde och att vara en del i ett större sammanhang av 

nödvändiga beståndsdelar för lärande och existensen i sin helhet. Det pedagogiska 

uppgiften är därför att söka förstå de förutsättningar och utgångspunkter varje människa 

har för sitt lärande och sin utveckling. Lpo 94 föreskriver att den professionelle läraren 

bör undervisa utifrån en helhetssyn. För att kunna uppfylla styrdokumentets krav skall 

lärandet präglas av elevaktivering, problembaserad undervisning och ämnesövergripande 

temastudier.  

 

Bildning är att erövra kunskaper i djupare mening att lära sig se, och på så sätt vidga sitt 

medvetande enligt Lundgren (2003). För att kunna se måste eleverna använda andra 

uttrycksformer än de logiskt intellektuella. De praktiskestetiska ämnena ingår i andra 

ämnen och som en viktig del av lärande kompletterar dom.  

 

Meningsfulla sammanhang 

Meningsfulla sammanhang ger underlag för helhetssyn och möjliggör förståelse av de 

kunskaper eleverna skaffar sig i skolan. För att eleverna skall bibehålla sin lust att lära 

krävs det att lärandet berör det för eleverna kända, visar på samband mellan det lästa, och 

vardagserfarenheter. Det handlar om ett mer målorienterat arbetssätt, ett arbetssätt som i 

högre grad tar sin utgångspunkt i den enskilda elevens behov och förutsättningar samt ett 

arbetssätt som strävar efter helheter, bl a genom ett ökat inslag av ämnesintegration.  

 

Kursplaner för grundskolan (2000) betonar det gemensamma för alla ämnen, d v s de skall 

förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära. Tolkningen av kursplaner som skall 

göras i samarbete med eleverna, förekommer inte i skolan för min forskning. Att 

undervisningen skall vara lustbetonad och i bästa fall bevara nyfikenhet för vidare studier, 

framkommer inte i mina studier. Goda miljöer för lärande karakteriseras av vilket slags 

deltagande och lärande som är möjligt för eleverna. Uppdelningen i ämnen är inte till för 



 
45 

att skapa gränser mellan olika ämnen, samverkan mellan ämnena är nödvändig enligt 

Lundgren (2003). Meningsfulla samanhang kan vi bl a uppnå med integration av olika 

ämnen, vilket många forskare har påpekat, liksom Lpo 94. Ett annat sätt är att dela sina 

kunskaper med andra och på så sätt ge och få perspektiv. Konkreta upplevelser ur den egna 

verkligheten ger en djupare grund till inlärning, där arbetssättet är reflekterande och 

kritiskt granskande. Läraren bör vara samtalspartner som utvecklar och bibehåller 

elevernas lust att växa i kunskaper. Holmberg (1986) menar att deltagarstyrning, 

undersökande arbetssätt och problembaserad undervisning är goda inslag i undervisning. 

Bendz (1995) anser att meningsfullt lärande kan komma till stånd om eleverna ges 

möjlighet till att reflektera över för dem aktuella händelser. Det praktiska sammanhanget 

medverkar till att lärande blir naturligt och lättare begripligt enligt Ellström m fl. (1996). 

Alla dessa faktorer bidrar till helhet och meningsfulla samanhang, men förekommer i liten 

skala i den aktuella skolan p g a de faktorer som mina informanter har angett. 

  

Elevinflytande  

För att eleven skall orka med individuellt arbete i form av läxor och se det som 

meningsfullt, måste skolan ta vara på elevens erfarenheter. Lärare ser det som omöjlighet 

med stora klasser och lektioner om 40 min. Elevernas erfarenheter utgör en resurs i 

skolarbetet eftersom de på ett naturlig sätt inspirerar eleverna till att värdera konkret 

uppnådd kunskap, samtidigt som den ger möjlighet till ett personligt ställningstagande. 

Elevaktiverande arbetssätt har sin grund i det självupplevda hos eleven.  

Det finns många sätt att uppnå helhetssyn i undervisningen ett av dom är 

ämnesövergripande arbetssätt med hjälp av deliberativa samtal. Det deliberativa samtalet 

bidrar till att genom ordnade former för verbal kommunikation öka demokratin i skolan 

och att det bildas en helhetssyn i lärandemiljöer. Helhetssynen innebar enligt Gran 

(1982), att skapa sammanhang i elevernas levnadsvillkor, integrerade och samspelande 

med varandra. På så sätt ser man till den individuella utvecklingen hos eleverna och 

bidrar till att lärare och eleverna i samspel med varandra kan reflektera och diskutera 

samt utveckla nya kunskaper. Harbo & Kroksmark (1986) beskriver elevperspektivet på 

undervisningen eller inifrånperspektiv, där fokus ligger på elevernas tankar, 

tillvägagångssätt, idéer, kunskaper och förmågor till tolkningar av fenomenen i 

omvärlden. Det viktiga för sammanhanget är att alla individer uppfattar verkligheten 

olika utifrån egna upplevelser och erfarenheter. Därför skall eleverna ges möjlighet till att 

utveckla förmågan för att dra slutsatser, generalisera, förklara och argumentera för sitt 
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tänkande och sina slutsatser i undervisningen. Utgångspunkt skall vara elevernas egna 

erfarenheter och frågor i syfte att utveckla ett gott omdöme och få känsla för vad som är 

väsentligt. Det gäller för läraren att se in i elevens föreställningsvärld och utgå från den i 

sin undervisning. 

 

Eleverna har fått ett ökat inflytande vad gäller främst tidsanvändning och arbetsformer i 

och med Lpo 94. Detta kan förverkligas genom att lärare och elever gemensamt relaterar 

kriterierna till den undervisning som genomförs och till de vägval som görs när det gäller 

stoff, metod och utvärderingsformer. Mina informanter menar att eleverna sällan har 

invändningar på det pedagogiska upplägget. En orsak kan vara att eleverna inte har 

redskap i form av kunskaper för förändring. Det kanske är den kunskap som vi måste 

delge eleverna i och med att vi presenterar olika sätt att lära sig. Genom delaktighet i 

förloppen kan eleverna utveckla förmågan att sätta egna mål för sitt lärande och bedöma 

sina egna resultat. Detta är inte möjligt att uppnå om lärare tillåter att eleverna får 

bestämma till en viss del och bara det som lärare anser att eleverna är kompetenta till att 

bestämma om, vilket inte alltid inkluderar skolkunskaper. För att kunna se utifrån 

elevernas föreställningsvärld måste vi ha tilltro till eleven och tillåta inflytande som 

påverkar undervisningen fullt ut.  Med helhetssyn skapas självständighet och frihet samt 

en vilja till personligt ansvar. Jensen (1997) anser att för att nå så många elever som 

möjligt ställs det krav på läraren att erbjuda en varierad undervisning. Delaktighet och 

medmänsklighet är en viktig del av helhetssyn. Endast på detta sätt kan skolan lösa 

uppgiften att främja de ungas utveckling till kunniga och mogna människor i och för ett 

demokratiskt samhälle. 

 

Kunskapssyn  

I Lpo 94 står det att eleverna ska lära sig använda sina kunskaper som redskap för att 

kritiskt granska påståenden och förhållanden. Läroplanens kunskapsmål är en bakgrund 

mot vilken kursplanernas mål skall ses. Bedömningens inriktning och betygskriterierna 

fångar kvaliteter ur kursplanernas mål att sträva mot. Det är alltså viktigt hur vi går 

tillväga för att uppnå dessa mål. Maltén (1995) hävdar att det dynamiska samspelet 

mellan delarna och helheten är viktig, där varje del måste ses i relation till helheten och 

omvänt. För att förstå delarna måste vi ha en preliminär helhetssyn. Det är alltså viktigt 

med förförståelse som vi kan utgå ifrån och som under tillägnandet av nya intryck 

successivt förändrar vår helhetsbild. Vi kan inte mena att människan är ett oskrivet blad 
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och lat av naturen, eller att eleven är passiv utan egen vilja, inte heller att eleven skall 

manipuleras och drillas till en sann kunskap, utan inflytande över val av innehåll och 

arbetssätt. Förmedling av kunskap från läraren på ett för denne strukturerat sätt utvecklar 

obetydligt elevernas kunskaper. Istället blir det ytkunskaper utan förståelse för djupare 

mening. Den allmänna didaktiken behandlar läroplansteori, undervisningens innehåll och 

ämnesövergripande samhörighet ur helhetsperspektiv. Det är inte bara ämneskunskaper 

som utgör den lärarunika kunskapen, utan också didaktiken. Det är genom att utveckla 

våra personliga värden, förmågor och alla intelligenserna som vi kan skapa en fungerande 

helhet i vårt arbete som lärare. Under lärarens ansvar  då det gäller kunskaper, står det: 

 
… stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan […] 
samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen […] eleverna 
skall uppleva att kunskap är meningsfull (Lpo 94 s.14). 

 
Det avgörande är samverkan med eleverna i syfte att sätta eleven i centrum, tillvarata 

elevernas kunskaper och grunda undervisningen på dem. För att uppnå helhetssyn skall 

eleverna få uppleva olika mönster för kunskaper, lära sig använda sina kunskaper som 

redskap för att kritiskt granska påståenden och förhållanden, enligt Lpo 94. Därför måste 

alla lärare söka vägar för att anskaffa användbar redskap för eleverna. Utvecklandet av 

kunskap och färdigheter måste förenas med emotionell och social fostran till en 

utveckling av hela människan. Kunskap kan inte bara innehålla mer eller mindre 

lösryckta och osammanhängande fakta, utan vara insiktsfulla och reflekterade. 

Baskunskaper skall vara verktyg för vidare studier av fördjupad kunskap. Vilka 

tydliggörs och berikas med grupparbete som främjar social kompetens och tillför 

merkunskap hos alla elever. På så sätt får eleven den viktiga processkunskapen. Det är 

också viktigt med koppling till mening och användning. Linde (2003) skriver att det 

karakteristiska för kursplaner i matematik är att de behandlar kunskaper om matematik 

inte bara kunskaper i matematik. Eleven skall reflektera över vad den gör och hur den 

kunskap kan vara till praktisk nytta, då han använder matematikkunskaper.  

 

Lärare måste ställa sig frågan om kunskapens betydelse och i diskussioner med varandra 

komma fram till en gemensam syn på kunskap. En god utbildning innebär att använda sig 

av olika kunskapsformer som utvecklar hela människan, enligt Gustavsson (1996). Det är 

den lokala nivåns uppgift att knyta samman de nationellt gemensamma kunskapsmålen 

med dagsaktuella frågor, liksom frågor om framtiden med utgångspunkt i ett deltagande 
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om elevens kunskapsutveckling. Här spelar det stor roll med ämnesövergripande 

arbetssätt och möjlighet att praktiskt pröva sina kunskaper.  

 

Allt det ovan skrivna mynnar ut i funderingar kring behov av förändring. Utifrån mina 

litteraturstudier kan jag konstatera att Lpo 94 är helhetsomfattande. De innebörder som 

uttrycker helhetssyn har jag presenterat i mitt arbete, liksom svagheter i den och 

konsekvenser för det pedagogiska arbetet.  Jag kan uppleva att den reformeringen blir 

svår att uppnå i de senare skolåren, då det behövs andra synsätt än de invanda. Förmågan 

till förändring och/eller vilja till det hos lärarna är en av faktorer, vilket framkommer ur 

mina intervjuer. Tid för reflektion och samtal verkar vara en brist, både för de samtal 

kollegor emellan och samtal med eleverna. 

I avsnitten nedan lyfter jag fram möjliga konsekvenser för den pedagogiska arbete utan 

helhetssyn. 

 

5.1.1 Konsekvenser  för det pedagogiska arbetet i skolan 

 

Det jag ser som styrka och svaghet i Lpo 94 är de öppna målen. När jag talar om styrka 

anser jag att styrdokumentet är ett komplext dokument med nya möjligheter för en 

demokratisk skola. Svagheter består i möjligheten till fria tolkningar, vilka kan ge 

utrymme till ”missuppfattning” . Lpo 94 föreskriver helhetssyn, men ämnens indelning 

försvårar förverkligande av den, enligt mina informanter. De invanda mönsterna är djupt 

inrutade i skolans värld. Ständiga avbrott för ämnesbyte är inte bara stress utan också en 

förlust av tid som skulle besparas med helhetssyn i undervisningen och undervisning över 

ämnesgränserna. För att tillägna sig kunskaper måste alla människor ha tid för fakta, 

förtrogenhet, förståelse och färdighet. Dessa fyra F når vi snabbare och mer kreativt när 

eleverna arbetar utifrån helheter. Därför måste vi hitta nya metoder för att utveckla 

kreativa tänkande elever som har förmågan till eget ställningstagande. Skolans 

organisation med ämnesindelning, timplaner med schema för ämnena bygger fortfarande 

på att världen kan delas in i små bitar. I verkligheten vet vi i förväg vad vi skall ”bygga”  

och tillverkar delarna så att de bildar en helhet. Om vi arbetar utifrån temat visar vi för 

eleverna en helhet där olika delar (ämnen) sammanstrålar och belyser ämnet från många 

vinklar. Det viktiga är att man planerar skolarbetet tillsammans med eleverna, så att det 

erbjuder reellt inflytande. Meningsfulla sammanhang från elevernas vardag, utvecklar 

varje elevs nyfikenhet samt bibehåller lust att lära. Varje elev har svaga och starka sidor 
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och behöver utveckla de svaga sidorna. Det är också viktigt att alla elever får möjlighet 

till att visa sina starka sidor. Detta kan vara möjligt med sammanstrålning av olika ämnen 

och grupparbeten. På så sätt kan varje elev vara en tillgång i arbetet med sina styrkor, 

samtidigt som de tar del av andras styrkor och förbättrar sina svagheter. Elevens förmåga 

att argumentera självständigt är en annan viktig del, som uppstår vid gemensamma 

diskussioner, inte enskilt arbete. I annat fall förblir konsekvensen för lärande i enighet 

med Malten (1997) att elever lär sig att vänta, visa tålamod, bli ständigt avbrutna, inte 

slutföra sina arbetsuppgifter, utföra uppgifter som de inte är intresserade av, undvika 

hjälpsamhet och att göra som de blir tillsagda.  

 

Lundgren (2003) understryker att tanken med styrdokumentet inte är att fylla på detaljer 

som saknas i det, med konkreta moment indelade i innehållsuppgifter från första til l 

nionde skolåret. Samtidigt som han förklarar risken med det, att skolarbetet förenklas i  

syftet att avverka ett antal innehållsliga delar och att kunskapsutveckling istället blir delar 

man har ”klarat av”  (a.a.). Lärande förutsätter tanke och reflektion. Det finns många 

vinster med helhetssynen i undervisningen, en av dem är minskad arbetsbörda och stress 

för alla. Skolan måste ta hänsyn till alla elever och deras individuella behov. Vi är alla 

olika som individer och för att alla ska få lära på det sätt som vi tillägnar oss kunskap bäst 

på, bör undervisningen i skolan vara av blandad metodisk art. En god didaktiker skapar 

en bra lärandemiljö där alla får chansen att utvecklas på sitt eget sätt och i sin egen takt.  

 

Visst är det så att alla skolor bör arbeta utifrån helhetssyn i sin undervisning, men att 

sträva efter att all undervisning ska gå till så ser jag som en framtidsvision. Antal elever i 

klassen, och/eller vuxna har också viss betydelse för att vi skall kunna möta individen där 

den befinner sig samt forma helhetsomfattande undervisning. 

 

5.2  SLUTORD 

 

5.2.1 Metoddiskussion 

 

Under arbetet med denna uppsats har jag granskat forskarnas åsikter, Lpo 94, kursplaner, 

och intervjuat lärare om helhetssyn och lärande i senare skolåren. Det jag i och med 

denna uppsats hoppats åstadkomma har varit att visa på vikten av att som lärare göra 
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medvetna didaktiska val för att uppnå helhetssyn i sin undervisning. Jag har försökt 

åskådliggöra dessa val både för de som läser min uppsats och för mig själv i min 

yrkesroll. 

 

Jag anser att de metoder jag använt i mina studier har fungerat väl. Då jag arbetar i skolan 

med de tidiga årskurserna, kändes det för mig relevant att belysa de senare årskursernas 

vardag. Den skiljer sig från de tidigare skolåren genom ämnesindelad undervisning. I och 

med att jag belyste arbetssätt i år 6-9 har jag fått heltäckande kunskaper om grundskolans 

arbete med helhetssyn. 

 

Genom intervjuerna fick jag till del klargjort lärarnas uppfattning och möjlighet till 

förverkligande av helhetssyn i sitt vardagsarbete. Jag har dock igenom mina 

avgränsningar, då jag enbart studerat helhetssyn utifrån Lpo 94, kursplaner och aktiva 

lärares verksamhet, tydliggjort att jag inte tar hänsyn till skolledning, budget o s v. Det 

har jag inte heller gjort i min analys. Jag vill också med detta arbete konstatera att man 

utan att ta hänsyn till olika resurser kan integrera sin undervisning utifrån helhetssyn som 

bidrar till mer aktiva elever i den dagliga verksamheten.  

 

Då det gäller urvalet av informanter kunde detta givetvis ha genomförts annorlunda. Jag 

kunde välja elever som informanter ex vis eller komplettera mitt arbete med 

elevintervjuer. Detta är dock ett omfattande och tidskrävande arbete. då jag samtidigt 

med denna kurs läser matte, bild och svenska och arbetar heltid kunde jag inte genomföra 

det. 

 

Det som jag vill lyfta fram som den främsta kritiken till min egen undersökning är att 

helhetssyn kan ses som en framtidsvision, eftersom det krävs att alla lärare har en samsyn 

för att arbeta utifrån helhetssyn. Det krävs också att alla pedagoger tolkar styrdokumentet 

som en helhet. Då behövs det vilja och förmågan att förändra sin invanda undervisning.  

 

Dagens forskare brukar akta sig för att tillkännage recept åt praktikerna, med hänvisning 

till att det är alltför många faktorer som samspelar i undervisningen för att recepten ska få 

en garanterad verkan. Dessutom tar den som skriver ut rådet medvetet eller omedvetet 

ställning i frågor om moral och politik. Min uppsats skall ses som en 
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bakgrundsinformation för lärare och lärarstuderande samt till alla andra intresserade av 

elever i grundskolan och inte som en kritik mot enskilda lärare.  

 

5.2.2 Förslag till fortsatt forskning  

 

Det finns många intressanta frågeställningar som berör både helhetssyn och frågan om en 

möjlig integration över ämnesgränser. Det som följer kan bidra till en del av inspiration.  

 

Hur kan man få lärare till ett samspel över ämnesgränser för att tillgodose 

demokratiuppdraget med hjälp av helhetssynstänkande? Kan vi skapa en skola där helhet 

och demokrati styr undervisning? Vilka konsekvenser kommer det att föra med sig? Är 

det läromedel med utgångspunkt i ämnesövergripande undervisning, med öppna 

frågeställningar som hjälper eleverna att tänka och resonera? Eller är det tim- och 

ämnesindelning? Vilken syn har vi på eleverna som har praktiska och estetiska anlag? 

Borde det inte vara så att alla ämnen har lika stor betydelse för elevernas lärande?  

 

De sista orden i min uppsats hämtar jag från boken Vägar till språket (1988) som citerar 

den danske filosofen Sören Kirkegaard. Hans ord leder tankarna till olika forskare och 

alla deras olika utgångspunkter, som lägger tonvikten på helhetssyn ur en didaktisk 

perspektiv och dess betydelse för lärande.  

 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag 
finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv 
när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen 
förstå mer än vad han gör, men först och främst det han förstår. Om jag inte kan 
det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag 
kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli 
beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar 
med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa, och därmed måste jag förstå att detta 
med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så 
kan jag häller inte hjälpa någon (Centerheim-Jogeroth 1988, s. 1). 
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Intervju frågor     bilaga 1 

 

Frågeområde 1:  Din helhetssyn på lärande. 

 

1. Vad menar du med att ha en helhetssyn på eleverna? 

2. Vad krävs enligt din mening av skolan för att elever skall kunna utvecklas 

allsidigt? 

3. Vad menar du med allsidigt? 

 

Frågeområde 2: Din syn på meningsfulla samanhang  

 

1. Hur kan man organisera skolarbetet så att det ger meningsfulla sammanhang för 

eleverna? 

2. Hur kan elevernas intresse väckas inför frågor och ämnesområden som de inte är 

naturligt intresserade av? 

3. Hur skapar man förutsättningar för eleverna att utveckla tillit till sin egen förmåga 

och samtidigt inta en kritisk attityd till det egna arbetet?    

            

Frågeområde 3: Din uppfattning om elev inflytande. 

 

1. Vilka krav ställs på elever och vilka förutsättningar ges till dem när det gäller att 

ta ansvar? 

2. Vilka former för elevers inflytande fungerar bra, och vilka fungerar inte bra? 

 

Frågeområde 4:         Din   kunskapssyn 

 

1. Vad menar du som lärare med kunskap? 

2. Hur skiljer sig skolkunskapen från verklighetskunskapen? 

3. Om du använder läromedel, vilka kriterier ställer du på den? Beskriv bra 

läromedel? 

 

 
 


