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ABSTRACT
The society asks for human beings who can contribute to a sustainable development. With this
thesis I hope to inspire teachers, researchers and politicians to develop ways of learning for
sustainability.
The thesis examines how the school can bee a learning place for Education for Sustainable
Development ( ESD), and which components prevents that. The thesis is based on literary
studies and the approach is phenomenological with a hermeneutic way of understanding.
What abilities do pupils have to develop in learning ESD?
As a result of my studies I have found several gaps in the aspect of coherence. Those gaps are
found in different areas which influence learning and development of identity and
competencies. In my research I have studied; a) policy documents about learning and ESD, b)
the school as an institution, c) the pedagogic method including the development of the child.
The main findings are of two categories. Firstly there is a lack of coherence on the structural
basis between the above mentioned areas and inside them. Secondly I found that the theories I
have studied all conclude the value of involving the whole human being in learning. The
thesis points out possible ways to fill out these gaps. I focus on the importance of an artistic
way of teaching. Teaching must build on sense experiences and aim to stimulate thinking,
feeling and will. Those should be prerequisites for developing identity and abilities related to
ESD. The method for that is to have a phenomenological approach. Learning must include
reality based experiences and meaningful projects.
The school must be more open for interaction with society. The control documents must
promote development of the child. Supporting that;
 the knowledge from teachers must be taken more into consideration,
 the documents must find efficient tools for the implementation,
 the school as institution must find role models and methods for change and
 teachers need to develop new competencies.
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Preludium

The Ten Indian Commandments
Remain close to the Great Spirit!
Show great respect for your fellow beings!
Give assistance and kindness wherever needed!
Be truthful and honest at all times!
Do what you know to be right!
Look after the wellbeing of mind and body!
Treat the earth and all that dwell thereon with respect!
Take full responsibility for your actions!
Dedicate a share of your efforts to the greater good!
Work together for the benefit of mankind!
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Sammanfattning
Inledning.
Under mina senaste år som lärare upplevde jag ett starkt behov hos eleverna att få möta en
undervisning som griper tag i verkligheten. När undervisningen gjorde det var de nöjda. En
koncentration och vilja spred sig i klassrummet i samband med att upplevelserna bearbetades.
Intresse ledde till frågor och fördjupning. Att låta hela skolans verksamhet genomsyras av ett
sådant arbetssätt såg jag som intressant utifrån skolans uppdrag att utveckla metoder för
lärande om hållbar utveckling (HBU). Egna erfarenheter och samhällets behov av medborgare
med empatisk handlingskompetens gjorde att jag valde att studera hur skolan kan främja
lärande om HBU. Min uppsats visar på en verklighetsbaserad pedagogisk teori som kan
inspirera till en utveckling av detta lärande.
Min huvudfråga är; Vilka kompetenser behöver elever och lärare utveckla och vilka är
hindren för en sådan utveckling? Min uppsats bygger på kunskaper om och erfarenheter av
waldorfpedagogiken. För att belysa lärandet från flera håll har jag valt att studera Howard
Gardner, Matti Bergström och Aaron Antonovsky som huvudkällor, samt aktuell forskning
som beskriver barn och ungdomars situation idag. Denna forskning har jag ställt mot de
styrdokument som samhälle och skola formulerat kring lärande och hållbar utveckling.
Uppsatsen bygger på litteraturstudier och utgångspunkten har varit ett fenomenologiskt
förhållningssätt. För att tolka texterna och uppnå förståelse har mitt redskap varit det
hermeneutiska.
Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning och reflektioner kring skola och samhälle
samt egna utgångspunkter, frågeställningar, syfte och metodik (kap.1-4). I den andra delen,
Ideal och verklighet (kap.5-7) har jag studerat vilka mål och riktlinjer styrdokumenten
formulerat på olika nivåer i fråga om kompetensutveckling, ämnesmål och arbetssätt. Därefter
har jag redovisat olika forskningsresultat som visar på att många unga känner brist på relation
och känsla av sammanhang i sina liv. Här har jag även redogjort för begreppet hållbar
utveckling i relation till samhälle och skola samt för de riktlinjer som ges specifikt för detta
lärande. Den tredje delen (kap.8-11) tar upp lärande och identitetsutveckling från fyra olika
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perspektiv. Antonovsky visar på betydelsen av vad KASAM- begreppet står för när det gäller
hälsa.
Bergström beskriver en pedagogik grundad på hjärnans utveckling och funktioner.
Gardner talar om lärande från en kognitiv/psykologisk utgångspunkt med fokus på
intelligenser och sinnen. I det sista avsnittet i denna del redogör jag för waldorfpedagogiken
som idé och praktisk pedagogisk teori. Där står den konstnärliga undervisningen och vikten
av att tilltala känslan i centrum. Till teorin hör också en semistrukturerad intervju (kap. 12)
med John Holmberg, professor i hållbar utveckling samt forskningsresultat som visar på
naturens betydelse för barn utveckling.( kap.13) Som avslutning redovisar jag mina slutsatser
i tre delar åtföljd av en slutdiskussion.

Glappen i dagens skola
Ur resultaten från mina undersökningar har jag dragit två grundläggande slutsatser som står
som utgångspunkt för min teori.
1) Uppsatsen visar på ett antal glapp dvs. brist på koherens inom de olika områden som
ligger till grund för den undervisning som eleverna möter. (se nedan)
2) Uppsatsen visar på att styrdokumenten och de forskningsteorier jag undersökt är
överens om att kunskaps- och identitets-/kompetensutveckling är intimt förbundna
med varandra och att undervisningen ska tilltala hela människan.( kap 8-11)
Med hänsyn till punkt 1 har jag funnit följande glapp:
Styrdokumenten.


Brist på överensstämmelse mellan de allmänna strävandemålen för elevens identitetsoch kompetensutveckling och hur och vad läraren ska bedöma av elevens resultat.



Brist på överensstämmelse i förhållande till strävandemålens koppling till
kompetensutveckling. Ämnenas innehåll knyts inte till sinnliga och praktiska
erfarenheter och upplevelser i vardag och verklighet.

Skolan som verksamhet


Skolledningen har problem med att genomsyra hela skolan med en holistisk syn på
lärande och skapa en arbetsplatskultur som främjar målen i styrdokumenten.
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Lärarna upplever glappet mellan läroplanens mål för elevernas identitets- och
kompetensutveckling och hur eleverna mår och de resultat som ska uppnås. De känner
sig otillräckliga och saknar redskap och strukturer för att förändra.( utifrån samtal med
lärare och min egen erfarenhet.



Skolan lever inte upp till målen skapa en social och kulturell miljö som främjar
identitetsutvecklingen. Bristerna är tydliga vad gäller inom- och utomhusmiljö samt att
skapa möjlighet för delaktighet och ansvar i meningsfulla projekt på skolan och i
närmiljön. Det kan förklara det som ofta kommer fram att eleverna känner brist på
relation och känsla av sammanhang


Pedagogiken och elevernas individuella utveckling


Skolans traditionella intellektuella faktabaserade undervisning tilltalar endast en
begränsad del av människan. Vilket betyder att styrdokumentens tydliga mål med
avseende på att lärandet även ska tilltala känsla och vilja inte uppfylls.



Eleverna får inte möjlighet att växa och mogna som hela människor. Undervisningen
tilltalar inte deras känslo- och viljeliv. De får allt för få tillfällen att göra egna
erfarenheter utifrån praktiskt sinnliga upplevelser.


Dessutom ser jag en övergripande systemproblematik med avseende på dialogprocessen
mellan områdena.


Med styrdokumenten följer inte tillräckliga styrmedel och resurser för att uppdraget
och strävandemålen ska kunna förverkligas och genomsyra skolan som verksamhet.
Den pedagogiska verksamheten svarar inte upp till mål och riktlinjer.



Det andra glappet i dialogprocessen består i att feedbacken från lärare och skolledning
tillbaka till styrdokumentsnivån är svag, vilket får till följd att styrdokumentens
innehåll skiljer sig från elever och lärares faktiska behov och vardag.

En verklighetsbaserad pedagogisk teori
Undervisningen bör vara genomsyrad av ett konstnärligt arbetssätt för att beröra elevernas
känsloliv som grund för tankar och handlingar. Genom detta skapas förutsättningar för det
kreativa jagets utveckling. Alla sinnen bör tilltalas för att elevens goda omdömen ska vila på
en allsidig grund. De skapar grund för att kritiskt värdera kunskap och för att ta personlig
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ställning. Verkliga förstahandsupplevelser och erfarenheter bör ligga till grund för omdömesoch begreppsbildning. Exempel på sådana är naturupplevelser, meningsfyllda praktiska och
konstnärliga projektarbeten, betydelsefyllda ansvarsuppgifter samt en estetiskt utformad
skolmiljö.
Skolan bör sträva efter att skapa en social kulturell miljö utifrån delaktighet som främjar
gemenskap och tillhörighet till lokalsamhället. Det kan vara kulturella och praktiska projekt
som t.ex. att samverka med ett äldreboende kring lucia, trädgårdsskötsel och berättad erfaren
historia, där de gamla kan bidra.
Undervisningen bör utgå från ett fenomenologiskt arbetssätt. Det betyder att den bygger på att
utforska, karaktärisera och på jämförelser istället att definiera.. Begrepps- och
omdömesbildningen sker då genom elevens egenaktivitet. En sådan undervisning skapar
motiv och vilja till handling utifrån en upplevelse av relation och sammanhang.

Min slutsats är att lärande om en hållbar utveckling inte är en kunskap riktad till ett enbart
specifikt ämne eller område, utan till en kompetensutveckling som är kännetecknande för det
att vara människa. Det betyder att ett sådant lärande går utöver det som
Bruntlandkommissionen formulerade 1988.( kap.5)Då låg tyngdpunkten på att vi skulle
tillfredställa våra behov utan att förstöra för framtida generationer. Istället menar jag att
lärande om HBU kan leda till att uppfylla de utökade mål som FN styrdokument1 formulerar.
Det säger att vi bör främja utvecklingen av sådana kompetenser som inte bara gör oss till icke
förstörare, men gör oss till kulturbärare i samhället. Förutsättningarna är att skolans
styrdokument stödjer förändringsprocessen i alla avseenden samt att stat och kommun aktivt
stimulerar arbetet med resurser och utbildning. Skolledningen bör ansvara för att hela skolan
genomsyras av ett annat sätt att lära. Detta kräver mod, tid och verktyg för att hitta en ny
plattform att stå på.
Min förhoppning är att uppsatsen kan inspirera till nya förhållningssätt som bidrar till att
skolan kan bli en plats som känns meningsfull för eleverna och främjar deras
identitetsutveckling. En sådan skola ger eleverna förutsättning för att verka för ett hållbart
samhälle.
1

Vision and Definition of Education for Sustainable Development. 2002.
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php
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Förord
Tänk
Att få möjligheten
Att beskriva en väg mellan livet och distansen
Barn och framtid
Liv är att lära, lära är liv.
Jag vill tacka mina gudar som tvingat mig att gå
Där inga fotspår fanns att riktigt lita på
Jag vill tacka alla vänner för speglingen ni gav
Min tillflykt fick jag söka lite längre in
Den som tvingats till en dator ser med nyfödd syn på allt
Nu får jag njuta smaken av lycka tusenfalt
Att ta emot förundran, ja bryta bort mitt skal
Verklighetens kärna är nu mitt enda val

FÖRST vill jag tacka Steffen som funnits vid min sida i alla väder. Och Klara med sin vana
att skriva, samt resten av familjen som stöttat mig med råd och uppmuntran. Ett särskilt tack
till Doris som hjälpte mig med datatekniken. Mina föräldrar vill jag tacka för att ni öppnade
dörren till förundringslandet och till handlingskompetens.
Utan Rudolf Steinerhöiskolen vore detta inte möjligt. Tack Aksel för din förmåga att se det
jag inte visste att jag kunde. Ingrid Liljeroth, med stoiskt lugn har du hållit mig i handen hela
våren. Tack, det kändes tryggt.
Till sist vill jag ge alla mina medstudenter en varm tanke som tack för den givande tid vi
tillbringat tillsammans.
Kari Marstrander Bové, Kungälv 28 april 2008
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DEL1. BAKGRUND
1. De vackra orden och verkligheten
– eller som eleverna ger uttryck för; en brist på relation och känsla
av sammanhang.
Hur kan vi lära våra barn att lära om hållbar utveckling? På Bali satt i slutet av 2007
representanter för världssamfundet samlade för att samtala om klimatfrågan. 2 De arbetar
utifrån det politiska uppifrånperspektivet för att skapa styrdokument som kan bidra till
positiva förändringar. Handlingsplaner som kommer att skrivas ner på papper. Samtidigt satt
jag vid skrivbordet framför min dator i Kungälv och skrev. Tankar blir till ord på pappret,
tankar från mitt nerifrånperspektiv som lärare för barn. För att tankar och dokument ska få
någon betydelse för t.ex. lärande om hållbar utveckling måste orden få en möjlighet att bli till
verklighet.
Att lära om hållbar utveckling är stort. Meningen är att det ska leda till en medvetenhet och en
omtanke om allt på vår jord, från den minsta lilla insekt som surrar utanför fönstret, till
konsekvenserna av att vi äter kött från djur som utfodrats med sojamjöl som odlats där
regnskogar huggits ner osv. Hur vi lyckas lära ut om sådana sammanhang kommer att få
avgörande konsekvenser för vår kulturella, sociala och ekonomiska utveckling på jorden. Det
finns en medvetenhet om att alla i samhället måste lära om hållbar utveckling men
förändringen av attityder och handlingsmönster går långsamt. Lärandet leder inte till handling.
Det förefaller tydligt att människans bristande känsla för relation och sammanhang får stora
negativa konsekvenser för medmänniskor och miljö. Vårt av konsumtion och av prestation
präglade samhälle leder inte till främjandet av en hållbar livsstil, varken på det mänskliga
området eller på områden som berör det ekologiska kretsloppen.

2

FN:s klimatmöte på Bali, 2007-12-10
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Vad gör vi med vår berättigade oro?
När sex-sjuåringarna kommer till skolan för att lära har de redan tillägnat sig en rad
grundläggande kompetenser, kunskaper och värderingar. Dessa är olika beroende på vilka
erfarenheter och upplevelser de har med sig i sin ryggsäck från daghem, förskola och
föräldrahem. När de sedan börjar 1:a klass möter de genom undervisningen en
läroplan/kursplan innehållande värdegrund och strävandemål för lärandet. Undervisningen ska
förmedla å ena sidan demokratiska och etiska värderingar rörande respekt, medkänsla, ansvar
m.m. och å andra sidan specifika ämneskunskaper
Tendenserna i samhället visar att allt fler barn och unga i Sverige och på många andra håll i
världen t.ex. i USA, inte uppnår de resultat som förväntas av dem. Svenska barn presterar t.ex.
sämre 2007 än vid den förra mätningen, enligt OECD:s senaste PISA rapport. -PISA är
mycket mer än bara en rankinglista. Det handlar om hur väl nationella utbildningssystem
förbereder sina unga människor för morgondagens värld, säger OECD:s generalsekreterare
Angel Gurria3. Skolan har stora svårigheter med att uppfylla sina mål på både
värderings/attitydområdet och i de tre särskilt prioriterade kärnämnena. Dagens debatt om
skolan handlar å ena sidan om elevernas uppförande, om våld, mobbning och stress. Å andra
sidan fokuserar debatten på vad eleverna presterar, dvs. betyg, resultat, kontroll och
stödinsatser. Händelser som ger uttryck för brist på respekt, empati och trygghet blir allt
vanligare i skolan. Den senaste tidens skolbränder4 är ett uttryck för en frustration som de
unga riktar mot just skolan.
Lösningar på de problem och den oro som både barn, föräldrar, lärare och politiker känner
tycks vara kontroll, ordning och större fokus på betyg. Sällan hör man talas om barnets
identitetsutveckling och vad det betyder att växa och mogna som människa. Kan en fördjupad
kunskap om lärande om hållbar utveckling bidra till en mer positiv syn på lärande där
individens kreativa förmågor och handlingskraft står i centrum? Gapet mellan de vackra orden
i skolans styrdokument och de problem vi nu ser växa måste fyllas med ett nytt sätt att se på
lärande.

3

(www.norden.org.se)
Under 2007 har 232 skolbränder anlagts i Sverige enligt svt:s arkiv, http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=45952
& a=730254
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Finns det kanske ett samband mellan barn och ungdomars vilsenhet och frustration och hur
innehållet i undervisningen förmedlas? Skolvärlden måste våga gå till botten med denna
problematik och inte bara täppa till symtomatiska sprickor i sin fasad.
Kan ett nytt grepp om lärande om hållbar utveckling vara bron som ska byggas mellan teori
och verklighet för att eleverna ska utveckla av de handlingskompetenser och attityder som
eftersträvas? En oerhört spännande utmaning!

Är skolan ännu viktigare nu än förr?
Näst efter hemmiljön är skolan den viktigaste delen i barnens liv. Som lärare och politiker
måste man ställa sig frågan; vilken roll ska skolan ha i barnens uppväxt idag? Förr var skolan
ett kunskapsförmedlande komplement till barn som kom från hemmiljöer där de på olika sätt
var mer delaktiga i vardagslivssammanhang. På gott och ont. Vardagens innehåll har
förändrats. Delaktigheten är oftast mycket liten och TV och datorer har tagit den tid som
annars skulle finnas över till möten med sig själv, sina närmaste, natur och medmänniskor.
Richard Louv (2006) visar på att barn och ungdomar i USA känner en allt större
främlingskap till naturen, till praktiskt vardagsliv och traditionell kunskap. Där finns en
särskild diagnos för barn med ”brist på natur” s.k. Nature - Deficit Disorder. Många elever har
brister vad gäller grundläggande färdigheter i vardagen och även brister i sitt förhållande till
att kunna känna relation till sin omgivning och se sig som en del av ett sammanhang.
Vilka konsekvenser bör denna problematik få för skolans sätt att undervisa? Skolans
undervisning och miljö skulle kunna vara den plats där man kompenserar elevernas brister
och utvecklar grundläggande livskunskaper och handlingskompetenser som bidrar till en
hållbar utveckling.

2. Personliga utgångspunkter.
De tankar jag gjort mig om barns lärande och om hållbar utveckling grundar sig på de 35 år
som jag antingen utbildat mig i eller arbetat inom det pedagogiska arbetsfältet, inom jordbruk
och trädgård, samt genom att ha uppfostrat fyra egna barn. Mina särskilda erfarenheter från
skolvärlden bygger i första hand på den tid jag arbetat i waldorfskola.
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Som klasslärare följde jag en klass från ettan till nian och undervisade i de flesta ämnen,
teoretiska, konstnärliga och praktiska. Under en period var jag vikarie, under en annan, lärare
i hemkunskap i klass 7-9, samt under ett år ansvarig för den ekologiska matlagningen på
skolan.
Då skolan har en platt organisation har jag i perioder varit mycket aktiv i övergripande
pedagogiska och organisatoriska frågeställningar.
Mitt arbetssätt har genomgående varit tematiskt och ämnesövergripande. Många är de
inspirerande projekt knutna till olika ämnen som vi arbetat med inne och utomhus. Projekt
som knutit an till den verklighet vi har haft omkring oss. Detta pedagogiska arbetssätt tilltalar
hela människan och alla hennes sinnen. I denna uppsats sätter jag min tillit till betydelsen av
de erfarenheter jag haft tillsammans med mina elever inne i klassrummet och ute i
potatislandet. Med alla mina sinnen har jag upplevt och erfarit eleverna och stått i en ständig
dialog med dem och med mig själv om hur jag kan skapa det bästa rummet för deras lärande.
Jag har erövrat en kunskap och en kompetens.
I lärandet om en hållbar utveckling betonas det starkt att eleverna ska utveckla kunskaper och
kompetenser. När jag jämför de goda möjligheter jag som lärare har att i
undervisningssituationer få erfarenheter som hela tiden utvecklar min kompetens och mitt
lärande om lärande, så ställer jag frågan; - ger skolvardagen eleverna motsvarande goda
erfarenheter och upplevelser som de behöver få för att kunna utveckla de kompetenser som är
målet för ett lärande om hålbar utveckling? Trots att jag har haft förmånen att arbeta utifrån
waldorfpedagogik och dess mycket inspirerande kursplan som tilltalar hela människan, så
menar jag att det fattas något. Undervisningen och undervisningsmiljön tillfredställer inte
elevernas behov av sinnliga/praktiska erfarenheter, i form av delaktighet i konkreta
projektarbeten på skolan och projekt relaterade till samhället. Vidare menar jag att eleverna
saknar upplevelser och erfarenheter knutna till naturen.
Kunskap kan förmedlas till eleverna på så många olika sätt. Olika slags undervisning tilltalar
olika sinnen. Vissa miljöer talar mer till vissa sinnen och uppmuntrar vissa aktiviteter och inte
till andra. Många barn börjar enligt erfarenheterna inom waldorfpedagogiken skolan med
bristande erfarenheter och upplevelser relaterade till de s.k. nedre sinnena; rörelse- balansberörings och livssinnet. Vilka konsekvenser får det för utvecklandet av viktiga kompetenser?
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I min uppsats vill jag belysa förutsättningarna för lärande om hållbar utveckling och då är
frågan om ett eventuellt samband mellan vilka sinnen som undervisningen tilltalar och
utvecklingen av personliga handlingskompetenser en av dem.

Enligt Howard Gardner (1998)5 riktar sig undervisningen och miljön i skolan i huvudsak till
en begränsad del av våra sinnen. De olika sinnena får inte möjlighet att på ett naturligt sätt
samspela med varandra. Gardner menar att det sätt som skolan i dag förmedlar kunskap på
inte är effektivt nog med avseende på att undervisningen inte leder till genuin kunskap. Det
vill säga att eleverna inte har tillägnat sig en fördjupad förståelse som resulterar i en insikt om
begrepp, principer och färdigheter som de kan använda i samband med nya problem och
situationer. Jag menar vidare att skolan inte tar på tillräckligt stort allvar att den genom
undervisning och miljö, är med och formar individen och dess attityder, på ett betydligt mer
djupgående sätt än den är medveten om. Det är i detta sammanhang jag kommer att diskutera
lärande om hållbar utveckling. Genom att ta tillvara mina livserfarenheter och sätta dem in i
ett teoretiskt sammanhang där samhället har frågor, hoppas jag kunna bidra till att avståndet
mellan teori och verklighet kan minska. Att synliggöra en lärandeväg som inte i första hand är
inriktad på resultat. Karin Boye uttrycker det i en av sina dikter med orden; det är vägen som
är mödan värd.
Avslutningsvis vill jag med hänsyn till lärarens roll, utbildning och uppdrag peka på en
grundläggande fråga som varje lärare bör ställa sig; tror jag på mitt eget sätt att undervisa och
i vilken världsbild är den förankrad?

5

Gardner, H. 1991 Så här tänker barn och så här borde skolan undervisa
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Den stora sorgen
Naturens lagar är redan på väg att ställa oss alla mot väggen.
Den väggen är lag av naturen.
Den saknar evangelium.
Den stora sorgen måste vi alla dela. Då blir den möjlig att bära.
Den stora sorgen är den stora omsorgen.
Den måste vi alla lära.
Det finns bland alla bör och borde, ett måste för alla.
Alla måste lära att sörja för världen.
När mänskan nu fått makt nog att ställa till världssorg.
Då är tiden inne
att bota världssorg i tid, innan all naturen blir sorgebarnet för alla.
Detta kallas omsorg i tid.
Den verkliga sorgen som i tid ser och inser.
Ur Harry Martinssons Dikter om ljus och mörker (1971)
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3. Syfte och frågeställning.
Syfte
Den ekologiska katastrofen och det allt hårdare samhällsklimatet visar att vår värld behöver
empatiska människor med verklighetsförankrade kunskaper och handlingskompetenser för att
vi ska kunna verka för ett hållbart samhälle. Vikten av att lära om hållbar utveckling har
aldrig varit så aktuell och så akut som nu. Det jag beskrivit i min inledning visar att något
saknas på vägen mellan de goda idéerna och verkligheten. Tendenserna i samhället visar att
elever inte lämnar skolan med de kompetenser som eftersträvas. För att innehållet i
styrdokumenten för skolan, och samhällets strävanden mot ett hållbart samhälle ska få
betydelse, måste ord ges möjlighet till att bli till verklighet. Uppsatsen kommer att sätta in och
belysa skolan utifrån ett systemperspektiv
Med utgångspunkt i de kompetenser som ett lärande om hållbar utveckling har som mål att
utveckla hos eleverna, är mitt syfte att studera vilka faktorer som påverkar lärandet. Målet är
att formulera en kunskap som kan ligga till grund för det pedagogiska arbetet med eleverna
och för en förståelse av de yttre omgivande sammanhang som en sådan undervisning befinner
sig i. Med denna studie vill jag bidra till att utveckla en verklighetsbaserad pedagogisk teori
som berör lärandet och skolan som daglig miljö för barn och ungdomar. Syftet är även att
inspirera och intressera redan verksamma lärare, lärarutbildare och forskare till att arbeta
vidare med detta intressanta ämne.

Frågeställning
Syftet kommer att belysas utifrån följande frågor:


Vilka kompetenser behöver elever erövra för att kunna bli medskapare av ett hållbart
samhälle?



Hur kan skolan främja utvecklingen av dem?



Vilka faktorer hämmar denna utveckling och varför?



Vilka kompetenser behöver lärarna utveckla för att kunna bidra till elevernas
kompetensutveckling.
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Avgränsningar
Ämnet och mina frågeställningar är mycket vittomfattande. Det har varit svårt att samla
samman ett så stort ämnesområde i en enda uppsats. Men mycket nödvändigt och värt ett
försök. Att bara välja en liten del hade gjort att jag inte kunnat framställa ämnets komplexitet
och sätta lärandet om HBU in i ett adekvat sammanhang. En viss avgränsning är ändå gjord i
och med att jag har satt fokus på själva grunden för hur kompetensutvecklingen kan främjas.
Jag är medveten om att det är många aspekter jag inte belyst. Mina val har skett utifrån de
frågor jag ställt

4. Metodik
För att belysa på de frågeställningar jag ställt har jag valt ut några teorier som visar på möjliga
vägar att knyta samman teori och pedagogisk verklighet. Mina val är gjorda utifrån ett
kunskapsintresse och utifrån en ambition att belysa lärande från flera håll. Uppsatsen är en
litteraturstudie utifrån relevanta styrdokument och aktuell forskning som visar på teorier om
lärande och om ungdomars situation idag. Till teoridelen hör även en semistrukturerad6
intervju, samtal med personer på kommun och universitet som kunnat ge delge mig av sina
erfarenheter och ge information. Min egen erfarenhet som pedagog och lärare i olika
sammanhang är en viktig del av uppsatsen. Min metodiska utgångspunkt har varit ett
fenomenologiskt7 förhållningssätt. Som redskap har jag använt ett hermeneutiskt8
förhållningsätt genom att läsa och tolka för att komma till en förståelse. Uppsatsen innehåller
några utvalda dikter. Med dem vill jag belysa olika teman i texten på ett konstnärligt sätt men
utan att analysera. Min förhoppning är att de ska öka läsarens känsla av relation och
sammanhang. Mina slutsatser grundar sig på litteraturstudier och egna erfarenheter.
När jag undersökt styrdokumenten har jag strävat efter att få en helhetsbild genom att studera
dokument från FN-nivå och ner till enskilda skolors handlingsplaner. Jag har läst och tolkat
dokumenten och valt ut att referera till delar som varit av betydelse för skolans roll i samhället
och med avseende på elevers lärande och personliga utveckling.
6

Kvale S. Den kvalitativa forskningsintervjun.
Merriam. S.B Qualitative Research and Case Study Applications in Education.
8
Starrin. B. & Svensson. P. G.. Kvalitativ metod och vetenskapsteori.
7
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Styrdokumenten har jag funnit på internet eller hämtat på kommunen. Jag har haft samtal med
den ansvarige för utvecklingen av HBU på kommunens skolor, kommunekolog, natur och
friluftsutvecklare samt med politiker i kommunens lärandeberedning.
Den teoridel som redovisas om lärande och barns utveckling har jag funnit hos forskare med
skilda perspektiv. Valen av litteratur har jag gjort utifrån mitt kunskapsintresse och utifrån
mina frågeställningar. För att få ett få en fördjupad bild valde jag att se på elevers lärande
utifrån en allmän hälsoaspekt, en psykologisk, en fysiologisk och en filosofisk/pedagogisk.
Jag valde forskare som idag visas stor uppmärksamhet och har sedan relaterat deras rön till
mina egna erfarenheter av waldorfpedagogiken. Min vilja att se på lärande som något som står
i samband med sin omgivning gjorde att jag valde forskare med en holistisk syn på kunskap.
Även här har jag studerat deras texter och tolkat dem.
För att belysa barn och ungdomars vardag har jag använt mig av forskningsresultat
presenterade i litteratur, artiklar på internet och i tidningsartiklar. Forskningsresultaten har jag
kompletterat med egna erfarenheter av hur de ungas verklighet ser ut. De grundar sig på
många informella samtal med verksamma lärare och ungdomar. Till detta har jag lagt mina
erfarenheter som lärare med speciell erfarenhet av utvecklingsarbete på min skola samt det att
vara förälder till fyra barn. Utifrån min bakgrund som waldorflärare har jag valt att undersöka
vad just waldorfpedagogiken har att tillföra ett lärande om en hållbar utveckling. Samtidigt
ville jag undersöka vad som saknades för att främja lärandet om HBU. När jag letade efter
material sökte jag efter forskning som kunde knyta an till erfarenheter och teori jag mött
tidigare. För att sätta mina frågeställningar in i ett större perspektiv, valde jag att använda mig
av


Aaron Antonovsky för att belysa lärandet utifrån ett hälsobegrepp och betydelsen av
att ha en känsla av sammanhang.



Matti Bergströms forskningsresultat för att belysa lärandet utifrån hjärnfysiologin.



Howard Gardner som undersökt lärandet i förhållande till intelligenser och sinnen.



Samhälleliga styrdokument för skola och hållbar utveckling som redogör för
samhällets riktlinjer, mål och visioner.



Forskningsrapporter och litteratur som visar på barn och ungas situation idag.



Rudolf Steiner för att beskriva Waldorfpedagogikens grunder.
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Som nämnt ovan har min metodik varit starkt präglad av ett fenomenologiskt och
hermeneutiskt förhållningssätt. Läsandet och skrivandet har varit intimt förbundet med den
kunskap som vuxit fram under tiden. Den kan beskrivas som att jag läst, tänkt, reflekterat, valt
ut delar, satt in i sammanhang och försökt förstå samtidigt som jag antecknat. Att inemellan
glömma det som jag varit starkt inne i har varit en del av läroprocessen. När jag sedan
återkommit till det skrivna uppstod ofta en djupare förståelse och eller nya frågor. Det nya
kom ur den mer eller mindre intuitiva bearbetning som skett och ur den distans som uppstått i
förhållande till innehållet. Formuleringen av texterna har skett i flera steg. Från att skriva in
fragment av en oklar tanke till en noggrann värdering av varje ords betydelse och koherens till
helheten. Processen har varit en väg till förståelse, att hitta de rätta orden och sätta de
nedskrivna tankarna in i sitt rätta sammanhang. Till sist har jag sammanfattat de kunskaper
och den förståelse jag erövrat i slutsatser och nya frågor.
De svårigheter som jag stött på har bestått i hur jag skulle avgränsa arbetet från ytterligare
aspekter som hör till ämnet samt hur noggrant jag skulle beskriva waldorfpedagogikens
bakgrund. Ett exempel på det senare är definitionen av begreppet jag. Många psykologiska
teorier har en teori om jaget, självet eller egot och vilken roll det spelar i barnets utveckling.
Definitionen på begreppet jag är inte entydig. Vilken frihet har det? Har det en relation till en
andlig värld? Till dessa frågor måste varje individ arbeta sig fram till en egen ståndpunkt. I
uppsatsen har jag utgått ifrån att det är jaget som gör oss till skapande och kreativa människor
som kan göra egna val.
Min utgångspunkt har varit att jaget står i centrum för barnets möjlighet att utvecklas. En
närmare definition är inte nödvändig för att förstå betydelsen av att skolan bör främja dets
utveckling.
Under arbetet med uppsatsen har jag deltagit i ett antal kurser och seminarier.

Kurser och föredrag
Natur & Kultur och traditionell kunskap i lärandet, - att inspirera och nå ut. Workshop i
Uppsala, 17-18 april -07.
Den Globala skolan, fortbildning för lärare i Kungälv. Halv studiedag hösten 07, om goda
exempel och i mars- 08, om upplevelsebaserat lärande.
Skapandes Uterum, föredrag med Susan Humphries, Coombes School i England. Göteborg, 3
sept. - 07
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Storyline – lärande för hållbar utveckling. Internationellt seminarium i Göteborg, 13 april –
08. Föredrag av Leif Strandberg, skolutvecklare och skolpsykolog samt Marie Jeanne
McNaughton, Storbritannien, drama- pedagog

En översikt över uppsatsens innehåll
Mitt arbete kommer att redovisas i följande delar:
Del 1. Bakgrund. Kapitel 1-4 innehåller Personliga utgångspunkter, Syfte, Frågeställningar,
Metodik, och Avgränsningar
Del 2. Ideal och verklighet. Kapitel 5-7, med avsnitten Styrdokument, Barn och ungdomar
idag samt Begreppet hållbar utveckling. Här behandlas dokument aktuella för lärandet om
HBU, som skolans läro- och kursplaner, FN- och EU-dokument samt styrdokument från
kommunal nivå. Kapitel 6 redogör för forskning om hur unga mår idag samt ett försök på en
definition av begreppet HBU och riktlinjer för hur det kan läras ut.
Del 3. Olika syn på lärande och kompetensutecling. Kapitel 8-13 ,med avsnitten Det
salutogena synsättet, Den bildade människan, Neuropedagogiken och möjlighetsskolan,
waldorfpedagogiken, Intervju med John Holmqvist samt Naturen som förutsättning för en
sund utveckling. Innehållet i dessa kapitel ligger till grund för den nya kunskap som lett fram
till den verklighetsbaserade pedagogiska teori som jag presenterar i mina slutsatser.
Del 4. Slutsatser. I kapitel14; En verklighetsbaserad pedagogisk teori redovisar jag
slutsatserna från de delområden jag studerat. De är, styrdokument, skolan som verksamhet
och pedagogiken med individen i centrum. I det sista avsnittet diskuteras jag dessa slutsatser.
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DEL 2. IDEAL OCH VERKLIGHET
5. Mål och styrdokument för skola och
lärande om hållbar utveckling
”Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp som hållbar utveckling
och göra det till en verklighet för människor över hela världen”,
Kofi Annan, 2000

I detta kapitel kommer jag att presentera några av de viktigaste styrdokumenten som berör
lärandet om hållbar utveckling, HBU. Dokumentens innehåll beskriver i huvudsak
värdegrunder och vilka mål/ resultat som skolan respektive samhället förväntas uppnå med
detta lärande.
Tanken är att dokumenten ska fungera som riktlinjer för en framtida utveckling på respektive
område. De har arbetats fram ur ett aktuellt behov för att t.ex. säkra vissa humanistiska
allmänmänskliga och miljöskyddande värden. I några dokument finns vägar beskrivna om hur
målen ska kunna uppnås.
Klyftan mellan idé och verklighet vad gäller lärandemål och senare attityder och handlande
hos elever är stor. För att kunna relatera styrdokumenten till de teorier jag valt, vill jag
beskriva och redogöra för min förståelse av dem. Sammanfattningen i slutet av kapitlet ska
sedan ställas mot den verklighet som barn och ungdomar lever i idag, hemma, i samhället och
i skolan. För att min frågeställning ska kunna diskuteras på ett trovärdigt sätt måste
styrdokumenten också ställas i relation till politikernas agerande och till lärarnas
arbetssituation och deras sätt att undervisa.
Efter att ha studerat styrdokumenten kan jag se en hierarki av styrdokument. FN:s dokument
om mänskliga rättigheter, Agenda 21, m.fl. styr innehållet i EU-dokument och påverkar sedan
våra nationella dokument.
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I de internationella dokumentens finns allmänna skyldigheter och riktlinjer formulerade, som
mänskliga rättigheter, osv., i de lokala dokumenten beskrivs på ett mer detaljerat sätt vad som
ska gälla på en viss ort. Detta går att följa ända ner till en kommuns skolplan och till en
enskild skolas handlingsplan. Till sist är det eleverna som drabbas av hur dessa dokument
tolkas av politiker, skolledning och av praktiserande lärare.
Eftersom jag efterlyser mer kunskap i fråga om förutsättningar för själva lärande är det av stor
vikt att titta på styrdokumentens mål och innehåll för att sedan se på hur och i vilken grad de
förverkligas i skolan. Jag har valt ut några dokument som jag menar är representativa från
flera olika nivåer, från FN och ner till en grundskola i en kommun. Från dessa dokument
refererar jag från valda delar som beskriver värdegrund, mål, lärande och hållbar utveckling.

FN:s styrdokument för lärande om en hållbar utveckling.
Vision and Definition of Education for Sustianable Development.
Education for sustainable development is about to:
-respect, value and preserve the achievements of the past;
-appreciate the wonders and the peoples of the Earth;
-live in a world where all people have sufficient food for a healthy and
productive life,
-create and enjoy a better, safer, more just world:
-be caring citizens who exercise their rights and responsibilities locally,
nationally and globally.
I ovanstående dokument9 kallat ESD 2002, definierar FN sina mål och visioner i lärande om
hållbar utveckling. Här beskrivs att vi ska lära oss att uppskatta undren på vår jord, naturen
och människorna. En annan punkt handlar om att lära sig att respektera, värdesätta och
bevara den gamla kunskap som vårt nuvarande samhälle bygger på. Något som framhävs
särskilt är att lärande om hållbar utveckling även handlar om att lära sig njuta, tycka om och
skapa en bättre, säkrare och mer rättvis värld. Dokumentet berör också lärande om hälsa, mat
och ett produktivt liv för alla samt att vi ska lära att bli bärande medborgare som övar att
kräva våra rättigheter och att ta vårt ansvar på dessa områden lokalt, nationellt och globalt.
9

http://portal.unesco.org/education/en/ev.php
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Vidare läser jag i Objectives and Strategies, i samma dokument, ESD, att målet är att
integrera dessa principer och värderingar i alla aspekter av uppfostran och utbildning
(education and learning) Dokumentet säger också att denna inriktning av utbildning/lärande
kommer att uppmuntra till ett förändrat beteende. Det syftar då på målet med lärandet som är;
en mer hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och samhällelig rättvisa för framtida
generationer.

Reflektioner: Detta dokument talar direkt till hjärtat, till den goda viljan och till
medkänslan. Det tar fasta på allt det positiva som är eftersträvansvärt i en kultur värld att leva
i. Indianbuden som jag inledde uppsatsen med förmedlar något liknande men med andra ord
Jag tolkar begreppet ”lära om hållbar utveckling” mycket brett och menar att det omfattar alla
människans grundläggande villkor här på jorden. Naturen, kulturen, det sociala och det
ekonomiska livet. Det visar på betydelsen av individens insatser som bas för en förändring.
Dokumentet förutsätter att människan är ett lärande väsen som inte bara lär intellektuellt, hon
kan även lära sig att uppskatta, njuta och skapa. Med det förstår jag att hon också kan lära sig
att känna och att vilja. Detta lärande bildar sedan grund för en förändring av attityder och
handlingsmönster och påverkar förmågan att kunna ta ansvar och att vilja handla.

UNESCO:s rapport till FN:s generalförsamling 2004
Rapporten ligger till grund för FN:s årtionde för lärande om hållbar utveckling 2005-2014.
Här beskrivs i sex punkter vad som författarna menar bör känneteckna ett lärande om en
hållbar utveckling.
1. I den första punkten framhävs att synen på lärandet ska vara holistiskt och
ämnesövergripande.
2. Det ska vila på en värdegrund som ska kunna granskas, testas, debatteras och
tillämpas.
3.

I samband med problemlösning och betydelsen av att inta ett kritiskt förhållningssätt
betonas värdet av att skapa tillförsikt hos eleverna.

4. Lärandeprocesserna ska gestaltas av varierade pedagogiska metoder.
5. De lärande ska vara delaktiga i beslut om hur de ska lära.
6. Till sist nämns att undervisningen ska knyta an till både det lokala och det globala
samhället, på det språk som de lärande själva använder.
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Reflektioner: Att en holistisk syn ska ligga till för lärandet kan tyckas självklart men tyvärr
är det inte vad som kännetecknar dagens skola. Frågan kring värdegrunden och dess
tillämpning är mycket intressant och berör vad undervisningen bör innehålla och hur den kan
förmedlas till eleverna. Att skapa tillförsikt förstår jag som att eleven ska känna tilltro till sin
egen förmåga och sitt eget lärande men främst en tilltro till framtiden.
Det finns hopp om en positiv utveckling av framtid. Med andra ord; lärandet bör leda till att
eleverna utveckla en motkraft till alla de negativa hotbilder och rädslor som kan verka
förlamande på deras handlingsförmåga och kreativitet.

EU- dokument
The Fifth Ministerial Conference; Environment for Europe 10, Kiev
2003
Mötet anordnades av FN:s ekonomiska kommission och handlade om utbildning för en
hållbar utveckling. Mötet enades om några grundläggande principer som jag här återger med
egna ord.
Utbildning

i

hållbar

utveckling

ska

omfatta

alla

samhällsområden

och

vara

sektorsövergripande. Den ska präglas av helhetssyn och delaktighet. Kritiskt tänkande och
reflektion bör uppmuntras, något som är en förutsättning för ett konkret handlande.
Utbildning handlar om ett livslångt lärande vilket betyder att det ska omfatta många olika
slags sätt att lära. Målet är att ge medborgarna både möjligheter och makt till att verka för en
bättre miljö. Detta kräver att utbildningen är processorienterad och deltagarstyrd.

Reflektioner: Det mest intressanta här är betoningen på det livslånga lärandet, vilket är
naturligt eftersom det handlar om utbildning även för vuxna, t.ex. lärare och annan
skolpersonal. Lärande bör ske med ett brett spektrum av metoder beroende på vem som ska
lära, när och var. Medborgarperspektivet ses som viktigt eftersom deltagarstyrningen betonas,
lärandet ska vara processorienterat. Med det menas att själva läroprocessen, vägen till målet är
lika viktig som det slutliga resultatet.

10

Environment for Europé, Kiev Declaration. 2003
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EU:s förnyade strategi för hållbar utveckling.
Denna deklaration antogs av Europeiska Unionens råd i Bryssel 2006.
Dokumentet fokuserar främst på utvecklandet av en hållbar utveckling utifrån näringslivets
synvinkel, såsom utvecklandet av ny teknik, forskning, arbetstillfällen, transporter m.m. och
har som mål att skapa samverkan inom EU i dessa frågor. Ett kortare avsnitt handlar om
lärande och utbildning. Där står att läsa att utbildning är en förutsättning för att främja ett
ändrat beteende. Genom utbildning kan man förse medborgarna med den kompetens som
behövs. Denna utbildning skall vara högkvalitativ. Det betonas att lärarutbildningen bör ägnas
särskild uppmärksamhet! Det står också att utbildning kan bidra till större livskvalitè. Att
utbilda sig är en investering i socialt kapital och säkerställer jämställdhet och
medborgarmedverkan. Utbildning är nödvändigt för att människor skall kunna förstå
sammanhangen och komplexiteten i dagens samhälle.
Som ett exempel på att bygga upp socialt kapital nämns också att bygga hållbara samhällen i
stads- och landsbygdsmiljö och att tillsammans med invånarna skapa hög livskvalité. I
avsnittet om Folkhälsa står att EU ska utarbeta strategier och åtgärder för livsstilsrelaterade
hälsofaktorer. Under rubriken Social integration, demografi och migration kan man läsa att
EU ska verka för social delaktighet och solidaritet samt säkra och öka medborgarnas
livskvalitet som är en nödvändig förutsättning för individens varaktiga välbefinnande.
Dokumentet menar att insatser bör göras så att antalet elever som avbryter sin skolgång
minskas. Vidare ska det skapas förutsättningar i samhället för att bättre kunna förena arbete
och familjeliv. Kapitlet Forskning och framsteg säger bl.a. att forskningen måste innefatta
kortsiktiga projekt som stödjer aktuella beslut samt långsiktiga visionära koncept.
Forskningen bör även bidra till att överbrygga klyftan mellan vetenskap, utformning av politik
och genomförande.
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Reflektioner
Dokumentet EU:s förnyade strategi för hållbar utveckling beskriver hur man på ett
demokratiskt sätt bör gå tillväga för att bygga ett hållbart samhälle där människors livskvalitet
står i centrum. Medborgarmedverkan och delaktighet är centrala begrepp i dokumentet. På
vilka sätt skulle det kunna beröra skolan för att utveckla lärandet för en hållbar utveckling?
Innehållet i texten väcker många frågor som inte kan besvaras i denna uppsats. Något som jag
lagt märke till är att jag inte hittat någon definition på vad högkvalitativ utbildning innebär.
Kopplingen mellan en sådan utbildning och genererande av livskvalité och byggande av
socialt kapital är mycket viktig och bör i så fall främjas under hela skoltiden. Det förutsätter
också att politikernas riktlinjer främjar en sådan utveckling, samt att lärare och skolledare har
kompetens att leda ett sådant arbete.

Dokumentet Ålborg + 10 Inspirerande framtider
Det s.k. Ålborgåtagandet (2004) är ett åtagande som kommuner och städer i Europa uppmanas
skriva på för att främja samverkansandan mellan allmänhet och politiker. Dokumentet
inspirerar till och skapar tydliga riktlinjer för en väg mot ett samhälle präglat av en hållbar
utveckling.
Det består av fyra A4 sidor innehållande en beskrivning av innebörden, följt av tio åtaganden
som städer och kommuner kan förbinda sig att arbeta utifrån. Allmänt talas om främjande av
hälsa och livskvalité. Under punkt nio; Jämlikhet och social rättvisa talas om en rättvis
tillgång till utbildning och vidareutbildning.

Reflektioner
Barn, ungdomar och skola nämns inte speciellt i dokumentet. Åtagandena berör annars i stort
sätt alla områden man kan tänka sig. Ett antal svenska städer har förbundit sig att arbeta
utifrån Ålborg +10, däribland Göteborg.

Svenska dokument
Den svenska skollagen
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Den svenska skollagen 11 innehåller lagar som ska reglera hur
skolan ska bedriva sin verksamhet, samt vilka rättigheter och
skyldigheter som gäller i för hållande till elever och föräldrar.

I första kapitlet som behandlar allmänna föreskrifter står att läsa;
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;
1. främja jämställdhet mellan könen samt
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom
mobbning och rasistiska beteenden. Lag (1999:886)

Reflektioner: Här nämns inget om lärande om hållbar utveckling.

LPO 94, den svenska skolans läroplan.
Här har jag valt att beskriva eller referera ordagrant till de delar som jag menar på något sätt
riktar sig till ett lärande om en hållbar utveckling.
Den svenska läroplanen, LPO 9412 inleds med ett kapitel om Skolans värdegrund och
uppdrag. Där börjar den med att uttrycka att skolan ska verka för att främja varje människas
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Skolan ska också, förmedla och
förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på samt främja förståelse för
andra och förmåga till inlevelse. Skolan ska vara en social och kulturell mötesplats som ska
11

http://www.skolverket.se/sb/d/155
Skolverket. http://www.skolverket.se/sb/d/155
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utveckla elevernas förmåga att ta personligt ansvar. Det ska finnas en strävan att skolan ska
vara en levande gemenskap där eleverna känner sig trygga och känner lust och vilja till att
lära. Under rubriken Skolans uppdrag finner jag att skolan ska; främja ett lärande där
individen stimuleras att inhämta kunskap.
Utbildning och fostran är något som i djupare mening handlar om att överföra och utveckla ett
kulturarv i form av värden, språk, traditioner och kunskaper. Skolans uppdrag är att; förmedla
de mer beständiga kunskaperna som utgör den gemensamma referensram som alla i
samhället behöver. Det betonas att skapande och lek är en väsentlig del av det aktiva lärandet.
Daglig fysisk aktivitet skall vara en del vardagen.
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Eleverna ska utveckla en
förmåga till att kritiskt granska fakta och kunna inse vilka konsekvenser olika sätt att tänka
och handla för med sig. Vidare kan man läsa att språk, lärande och identitetsutveckling är nära
förknippade med varandra. Eleverna ska utveckla sin förmåga till ett dynamiskt tänkande .
Genom ett historiskt perspektiv ska de ges en större beredskap inför framtiden. Kunskap ska
komma till uttryck på flera sätt; genom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa
fyra ”F” förutsätter varandra och måste samspela för att kunskap ska uppnås. I skolarbetet
skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna
uppmärksammas. Betydelsen av den vardagliga handlingen nämns i kapitlet Normer och
värden;
Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna till att omfatta vårt samhälles
gemensamma värden och låta dem komma till uttryck i praktisk handling.
Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande
miljöfrågor.
Till rektorns ansvar hör bl.a. att;


lärarna ska få tillgång till en sådan kompetensutveckling som krävs för att de ska
kunna arbeta professionellt.



undervisningen ska ske på ett ämnesövergripande sätt så att eleverna uppfattar större
kunskapsområden som helheter.
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Reflektioner: LPO 94 innehåller många formuleringar som vittnar om en djupare insikt i de
grundläggande frågorna om barns lärande och bildning. Det är också glädjande att se de
värderingar som ligger till grund för de kunskapsmässiga, humanistiska, sociala och
miljömässiga mål som skolan har att arbeta emot. Jag tolkar det som att skolan ska ge
eleverna en världsåskådning som värnar om demokratiska och mänskliga värden. Läroplanen
uttrycker att den har som mål att eleven ska förvärva en öppenhet för det nya, det annorlunda
och för ett fritt dynamiskt tänkande.
Skolan ska ge överblick och sammanhang. Detta uppdrag knyter direkt an till lärande om
hållbar utveckling. Skolan beskrivs också som en social och kulturell mötesplats. Ett mer
medvetet grepp om lärande om hållbar utveckling skulle antagligen leda till en större betoning
av skolan som social och kulturell vardaglig övningsplats. Här kan lokal utveckling av varje
skolas speciella situation komma att strida mot EU:s utbildning mål som går mot en större
likriktning och detaljstyrning.
Lärandet är förbundet med identitetsutvecklingen och ska bl.a. leda till ett utvecklande av ett
personligt förhållningssätt till världen. Den tanken är värd att ta fasta på och utveckla i
lärandet om HBU. Intressant är också att läroplanen öppnar upp och uppmuntrar till ett
bredare spektrum av former för att kunskapa. Det skulle kunna innebära att betydelsen av en
större balans mellan teoretiska, praktiska och konstnärliga ämnen måste utforskas. Idag
prioriteras kärnämnena och värdesätts högre än de praktiskt konstnärliga. Betygsättningen
sker i huvudsak utifrån intellektuella kriterier. I läroplanen talas inte om kreativitet.

Den svenska skolans kursplan
Några fakta.

På skolverkets hemsida13 kallas detta dokument för Kursinfo 2007/2008. För varje ämne
beskrivs ämnenas roll och syfte, mål att sträva mot, ämnets karaktär och uppbyggnad, mål att
uppnå i klass 5 och 9, samt bedömning och betygskriterier.
Under de nio år eleverna går i grundskolan ska de delta i 6665 klocktimmar undervisning.
Fördelningen mellan dessa är:
13

Skolverket.se 2007/2008. Kursplaner och betygskriterier

32



1408 tim Konstnärliga/praktiska +idrott o hälsa



1700 tim. Matematik + naturorienterande ämnen.



885 tim. Samhällsorienterande ämnen



2290 tim. Språk



382 tim. Elevens val

I inledningen till kursplanen sägs att den beskriver vad alla elever ska lära sig men menar
samtidigt att lärarna ska ges stort utrymme till att själva välja stoff och arbetsmetoder.
Planen lägger fast kunskapskvaliteter som undervisningen ska utveckla och vill med det ange
en ram för hur man kan arbeta lokalt på en skola.
Läraren ska tolka de nationella kursplanerna och tillsammans med eleverna
planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas
förutsättningar, erfarenheter och behov. (Skolverket, kursinfo. 2007-2008)
Ämnena ska; förmedla glädje och skapa lust att lära (ibid.) Eleverna ska med utgångspunkt i
sina egna erfarenheter och frågor; utveckla ett gott omdöme och få en känsla för vad som är
väsentligt.(ibid.)
Att gå in på detaljerade beskrivningarna av alla ämnen blir för omfattande, istället har jag valt
att ge en inblick i några få, utifrån perspektivet lära om hållbar utveckling. Som introduktion
till de olika ämnena står generellt att de ska kopplas samman med de andra ämnena.

Naturorienterande ämnen.
Ämnesgruppen ska besvara elevernas frågor som rör den egna existensen, livet, livsformer,
naturen och universum. Naturvetenskapen som område representerar en central del av den
västerländska kulturen. Utbildningen ska bidra till och lägga grunden för att skapa en hållbar
utveckling och uttrycker särkilt vikten av att utveckla omsorg om natur och människor.
Ett annat syfte som undervisningen i dessa ämnen har är att eleverna ska utveckla ett
förhållningssätt som stämmer med; naturvetenskapliga och demokratiska ideal om öppenhet,
respekt för systematiska undersökningar och välgrundade argument.(ibid.) Med hänsyn till
sättet att lära lyfter jag fram några exempel från avsnittet Mål att uppnå. Här beskrivs att
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eleven ska ha kännedom om berättelser om naturen från vår egen och andras kulturer. Eleven
ska tillägna sig kunskaper om resurshushållning och hushållning i form av vardagliga
praktiska åtgärder. Redan i klass fem ska eleven kunna veta hur en sådan argumentation kan
byggas upp, med utgångspunkt i personliga erfarenheter. I klass nio används ord som att ha,
kunskap, insikt, inblick, kunna exemplifiera, ta ställning och kunna argumentera i
sammanhang som berör miljö, människans livsvillkor samt att kunna argumentera i
kunskapsteoretiska frågeställningar.

Samhällsorienterande ämnen
Under denna punkt står att ämnenas syften ska ge eleverna möjlighet att se sig själva och sin
omgivning, hur omgivningen formar dem och hur de kan vara med och forma sin omgivning
Undervisningen ska ge grund för att kunna ta ansvar och agera i ett demokratiskt samhälle.
Här har kunskap om tid, plats och kultur stor betydelse för förståelsen. Syftet är också att;
stimulera till reflektion över mänskligt tänkande och handlande….

öka tryggheten i den

egna identiteten…..(ibid.) Under mål som eleven ska uppnå står att hon ska utveckla,


tilltro till sin egen förmåga att påverka och en vilja till att hävda demokratiska världen.



respekt för andra människors ställningstaganden.



förståelse för ekologiska sammanhang och olika sätt att fördela och använda resurser.

Hem och konsumentkunskap
Anledningen till att jag valt att ta med ämnet är att det har en särskild plats i förhållande till
lärande om en hållbar utveckling då det knyter an till hälsa, miljö och jordens resurser på ett
mycket brett och konkret sätt.
Syftet med ämnet är att eleven ska få en förståelse för att dessa kunskaper är av värde för livet
i hem och familj och att de är betydelsefulla för människan, samhället och naturen. Ämnet ska
ge erfarenheter och förståelse för den dagliga handlingens och vanornas betydelse för hälsa
och miljö. Genom detta ämne ska eleverna förberedas att kunna leva, ta ansvar och agera i ett
samhälle av mångfald. Målen som eleverna ska uppnå handlar om tilltro, självständighet,
samarbete, reflektionsförmåga och ett demokratiskt förhållningssätt. Här nämns även att de
ska utveckla kreativitet, anpassnings- och organisationsförmåga. De ska också tillgodogöra
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sig en förståelse för det lokalas relation till det globala. Ämnet tilltalar sinnena och i
arbetsprocessen utvecklas etiska, estetiska och skapande värden. Ämnet möjliggör en stark
återkoppling till egna handlingar. De språkliga och matematiska färdigheterna används
konkret.

Reflektioner
Den

första

reflektionen

kom

ur

att

jag

av

misstag

hamnade

på

1999

årskursplanebeskrivningar. Där fann jag följande formulering från undervisning i
naturorienterande ämnen: Undervisningen skall också hjälpa till att; utveckla vanor och
handlingsmönster som sparar naturresurser och skonar miljön. Någon sådan formulering
finns inte kvar i 2007/2008 års Kursinfo. Så vitt jag kan se står det inte någonstans i den nya
kursplanen att eleverna ska utveckla goda praktiska vanor eller handlingsmönster i skolan.
Mitt intryck är att formuleringarna även vad gäller hanterbarhet av kunskap lägger fokus på
elevens intellektuella förmåga. I 1999 års Kursinfo nämns vårt kulturarv och
naturvetenskapens samband med religion, filosofi, konst m.m. Detta är borttaget den
nuvarande kursplanen.
Något jag lagt speciellt märke till är skillnaden av ordval när kursplanen beskriver målen med
elevernas kunskaper. I naturorienterande ämnen används, som ovan nämnt, ord som insikt,
kännedom om och kunskap och ofta i samband med förmåga att kunna formulera
argument(klass 9). I samhällsorienterande ämnen används ord som förståelse och att kunna se
samband. Frågan är hur det påverkar förhållandet till dessa båda kunskapsområden?
Så som ämnet Hem- och Konsumentkunskap beskrivs så ska ämnet tilltala elevens tanke,
känsla och vilja genom att rikta sig till tankemässiga samband, det sinnligt kreativa och till det
praktiska handlaget . Detta finns inte beskrivet inom de andra två ämnesområdena. Under de
nio åren i grundskolan avsätts endast 118 av 6665 timmar åt Hem- och Konsumentkunskap,
1.77% av undervisningstiden. I inledningen av detta ämne talas om glädje, lust omdöme och
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känsla och lärarna uppmanas speciellt att lärarna ska väga in elevens förutsättningar,
erfarenheter och behov i undervisningen. Ord vars innebörd kan tolkas på flera sätt, men som
är värda att lägga märke till i samband med lärande i alla ämnen.

Kommundokument
Kungälvs kommuns styrdokument och miljöpolicy för Ett hållbart
samhälle.
För att koppla skolan och dess lärande till närmiljön och till de övergripande kommunala
målen har jag valt att ta fram några valda delar av kommunens styrdokument och
miljöpolicy14 ”Ett hållbart samhälle”.
Styrdokumentet antogs 2005 och är förankrat i det internationella styrdokument Agenda 21
och innehåller en beskrivning av förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Centralt i
dokumentet står uppnåendemålen som är formulerade i de Fyra Nycklarna15. Här står också
tydligt formulerat vilken organisation och ansvarsfördelning som kommunen beslutat att
arbeta utifrån . Miljöpolicyn handlar om vilken viljeinriktning kommunen vill verka för. Som
exempel på detta ska kommunen utbilda och uppmuntra förtroendevalda och anställda att
arbeta för ett hållbart ekologiskt samhälle samt sprida kunskap, skapa insikt och förmedla
framtidstro till kommunens invånare. Framför allt till barn och ungdom.

Reflektion: Hur ser utbildningen och uppmuntran ut och hur kommer den speciellt barn och
ungdomar till del?

Kungälvs kommuns skolplan.
14

Kungälvs kommuns miljöpolicy. http://www.kungalv.se/t/Page____4401.aspx
Åtgärdsplan för ett hållbart samhälle
http://www.kungalv.se/upload/Styrdokument/h%C3%A5llbart%20samh%C3%A4lle.pdf
15
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På vilket sätt visar kommunen i sin skolplan16 att skolan ska verka för ett lärande om hållbar
utveckling?
I Kungälvs skolplan läser jag följande; Lärandet ska involvera hela människan… I planen
talas om att träna förmågan att tänka, reflektera, utveckla kreativitet och att kunna göra
estetiska och etiska val. Lek skall varvas med vila, teori med praktik och alla möjligheter till
utevistelse skall tillvaratas! Planen betonar att ett tematiskt ämnesövergripande arbetssätt ska
prioriteras. Skolan skall medverka till att utveckla kreativitet, bevara nyfikenheten och verka
för ett livslångt lärande. Skolan ska vara en plats för lärande och personlig utveckling. Genom
skolan ska barn, ungdomar och vuxna kunna bli aktiva medborgare för att leva i ett
demokratiskt samhälle med god livskvalité.
Arbetslagen ska avsätta tid för att arbeta fram en gemensam pedagogisk grundsyn.
Skolledarna ska tillsammans med pedagogerna som är ledarna för elevernas lärande, diskutera
skolans mål, planera undervisning samt följa upp och utvärdera resultatet.

Reflektioner.
I skolplanen nämns inget om lärande om hållbar utveckling! Att involvera hela människan,
vad får dessa ord för konkret innebörd i klassrummet? Verkligheten visar på att lärandet är
mest riktat till elevernas huvud/tänkande och att det är inriktat i huvudsak på den egna
intellektuella prestationen.
En utvärdering som gjordes av ett utomhusprojekt med skolklasser i Kungälv (L.Smith.
2003), visar att utomhusvistelse inte hör till det vanliga. Lärarna anser att förberedelse och
efterarbete är viktigt för att projekten ska vara meningsfulla. Sådana projekt är ypperliga
tillfällen att integrera med en ämnesövergripande undervisning. Där finns mycket kvar att lära
och förverkliga. Får lärarna stöd till att prioritera ett förändrat sätt att undervisa? Har den
enskilda skolan arbetat med skolans mål och pedagogiska grundsyn? Uppmuntrar kommunens
politiker och skolledare till ett förändrat arbetssätt i praktiken? Har de inblandade den
kunskap som krävs?

Barn och ungdomsförvaltningens plan ” En hållbar utveckling”
16

Kungälvs kommuns skolplan. http://www.kungalv.se/t/Page____2590.aspx
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Barn och ungdomsförvaltningen har kommunens Styrdokument och Miljöpolicy som grund
för sitt eget styrdokument17. Här betonas att skolan är viktig för kommunens invånare och att;
var och en som arbetar inom förskola/skolan skall främja aktningen för varje människas
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (s.2,2005).
I nulägesbeskrivningen beskrivs ett antal mål som uppnåtts på det fysiska planet, t.ex.
införande av kravmjölk, energibesparingar, miljömärkta rengöringsmedel m.m. Ett nätverk för
”En hållbar utveckling” har bildats mellan de olika skolenheterna inom förvaltningen och en
central miljösamordnare finns. Hälften av förskolorna har certifieringen Grön Flagg och några
skolor har fått skolverkets miljöcertifiering. En del av Gymnasieskolan har fått utmärkelsen
Miljöskola och arbetar medvetet med att förverkliga ett hållbart synsätt sedan 2004.
Alla skolledare och politiker har genomgått en halv utbildningsdag i hållbar utveckling. Varje
enhet uppmanas att en gång per år diskutera och reflektera över vad ”En hållbar utveckling”
är (s.6,2005).
I dokumentet nämns olika påverkansformer eller styrvägar som samhället kan använda sig av.
Författarna av styrdokumentet tar speciellt fasta på sociala påverkansformer. Där ingår bland
annat utbildning och lärandeprocesser. De skriver:
Just denna sista form för styrning och påverkan är ofta helt försummad i den
offentliga miljödebatten. Kanske dags nu att på allvar sätta lärande och
utbildning på miljökartan? Eller på hållbarhetskartan! (ibid.)
Dokumentet föreslår att varje enhet använder sig av en checklista som redskap för att arbeta
mot de uppsatta målen. Varje område ska upprätta en egen handlingsplan som ska innehålla
konkreta mål som är utvärderingsbara och ha sin bas i det kommunens övergripande miljömål
de Fyra Nycklarna. Handlingsplanen ska vara tydlig och med konkreta mål som går att
utvärdera. Rektor är ansvarig.

Reflektioner: Förutom målet att skolorna rent fysiskt ska fungera mer miljövänligt på ett
antal områden så fokuserar styrdokumentet på att anordna kortare utbildningar och
studiedagar samt att bilda nätverk för inspiration och erfarenhetsutbyte. Hur man ska införliva
miljöundervisning i skolans vardag är upp till varje skola att utforma. På detta område ger
dokumentet inga riktlinjer. Där finns inga förslag till konkreta genomgripande förändringar.
17

En hållbar utveckling.. http://www.kungalv.se/t/Page____2610.aspx
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Vid samtal med den ansvarige för utvecklingen av lärande för hållbar utveckling på
kommunens skolor upplever jag ett stort engagemang men också tydliga signaler på att
tjänsten inte räcker till för att driva de idéer som finns .

Enskilda skolors handlingsplaner.
Efter rundringning till några skolor har jag förstått att det område som den enskilda skolan
tillhör har arbetat fram en handlingsplan. Det hör mer till undantagen om en enskild skola har
en egen. Efter att ha läst tre områdesplaner kan jag konstatera följande:


De är väldigt olika i omfattning och detaljbeskrivning.



Alla tre områden säger att de ska avsätta tid för att diskutera vad hållbar utveckling
innebär



Två områden har representanter i kommunens nätverksarbete.



Alla tre vill involvera föräldrarna till eleverna i arbetet.



Utbildning och samarbete anses som viktigt.



Ett demokratiskt arbetssätt betonas.

Någon plan uttrycker sin ambition mot att arbeta tematisk och ämnesövergripande. En annan
vill göra en inventering av det pedagogiska arbetet som bedrivs. Två av områdena har skrivit
in några övergripande mål och värderingar i sin handlingsplan. De ser själva lärandet som det
centrala och att det handlar om att genom helhet, sammanhang och handling bygga
framtidsberedskap. Detta ska genomsyra all verksamhet på skolan. En skola har i sin
handlingsplan beskrivit helt konkreta aktiviteter som eleverna ska delta i.Exempel på sådana
är: -30 min. rörelse om dagen, studiebesök samt att klasser i samarbete med Hälsoskolan
fokuserar på livsstil och hälsa.

Reflektioner: Ambitionerna att inventera nuläget finns samt att utbilda personalen. Få
skolor, om ens någon, har kommit så långt att det hållbara lärandet genomsyrar verksamheten.
Handlingsplanerna upplever jag som väldigt teoretiska och befinner sig i ett utvecklingsskede.
Enligt vad som nämns i dokumenten verkar det som om tiden som är avsatt för detta
förändringsarbete är alldeles för snålt tilltagen. Arbetet med hållbar utveckling skall
utvärderas, mot de mål som ställts. Det betyder att man följer upp om planen har
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förverkligats, på vilket sätt och hur det gick? Men hur mäter man värdet av det förändrade
arbetssättet, dvs. resultatet av arbetet? Vilka problem stöter man på?

Kungälvs kommuns ”Grön plan”

Denna plan18 berör barn och ungdomarnas och deras familjers närmiljö och naturligtvis också
skolornas.”Grön Plan” är en handling som har utarbetats av Kungälvs kommun för att ligga
till grund för hur man ska utveckla och sköta grönområden i och i anknytning till staden och
de mindre tätorterna i kommunen. Författarna betonar vikten av att bevara ”gröna strukturer”
helheter av grönområden där människor och djur kan förflytta sig. Den gröna miljön sägs ha
tre huvudfunktioner; den sociala, den kulturella och den ekologiska funktionen

Den sociala. Under den sociala funktionen nämns dess betydelse för vardagsliv,
livskvalitet och hälsa med underrubriker som rörelse, koncentration, inlärning, lek och fest
m.m.

Den kulturella: i detta avseende nämns bland annat det grönas betydelse för bärandet av
bygdens historia och identitet allt ifrån fornlämningar till den vilda skogen och till det
brukade kulturlandskapet. Gröna miljöer lockar till sig både boende och företag till bygden.

Den ekologiska; där talas det om betydelsen av att bevara den biologiska mångfalden.
Sammanfattningsvis sägs att en grönstruktur som förbinder det omgivande landskapets
miljöer med varandra skapar förutsättningar för en god biologisk mångfald, ett gott närklimat,
god luftkvalitè samt en spännande och varierad miljö för människor i tätorten. Här är några
exempel som anges för att uppnå ovanstående mål:
Genomföra pedagogiska förbättringar som underlättar för dem som vill bedriva
studier i park och natur.
Historiska och kulturella värden i gröna miljöer bevaras och visas upp genom
samverkan mellan verksamheter och organisationer.
Samverka med föreningar och organisationer som vill berika grönområdena med
olika aktiviteter.
Grönytor som är av allmänt intresse planläggs och bevaras som offentlig park eller
natur.
18

Grön plan. http://www.kungalv.se/t/Page____4392.aspx
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Reflektion: Alla dessa punkter skulle kunna beröra skolan och skapa goda förutsättningar
för ett dynamiskt och lokalt förankrat lärande.

Sammanfattning
Ovanstående dokument berör i något avseende lärande och hur skola eller samhälle vill/ska
verka för en hållbar utveckling. De delar ur dokumenten som jag valt att belysa fokuserar i
huvudsak på följande områden.


Grundläggande värderingar som ligger till grund för samhället och lärandet.



Vilka kompetenser som samhället önskar att barn ungdomar och vuxna ska erövra.



Hur kompetenserna ska uppnås.



Målen med att uppnå dessa kompetenser.



Lärarnas kompetensutveckling.



Forskningens roll.



Ansvaret för genomförandet.

Styrdokumenten uttrycker samstämmigt ett behov av att alla utbildningar ska förmedla en
helhetssyn, de ska ge överblick och sammanhang. Kompetenser som eftersträvas är förmågor
intimt förbundna med individens successivt framväxande personlighet som att kunna tänka
dynamiskt, ta personlig ställning, ta eget ansvar och att utveckla handlingskompetens. Flera
av dokumenten föreslår att lärandet bäst uppnås genom ett processinriktat tematiskt,
ämnesövergripande och dynamiskt sätt att undervisa. Undervisningen ska tilltala hela
människan och ge överblick och sammanhang. Resultatet av en sådan undervisning förväntas
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vara människor med framtidstro och som utifrån sin egen förmåga kan arbeta aktivt för ett
hållbart samhälle. För eleven ska undervisningen också leda till att han/hon känner sig glad,
trygg och har lust och vilja till att lära.
Skolans uppdrag att anpassa undervisningen till ett lärande för hållbar utveckling kräver
fortbildning av lärare och lärarutbildare. Forskning kan bidra till att överbrygga gapet mellan
värdegrunden/ teorin och skolans vardag. Ansvaret för förverkligandet av målen och
förändringsprocesserna i lärande/undervisning och för lärarnas fortbildning ligger hos
kommunerna. Myndigheten för skolutveckling ska bidra med stöd och inspiration.
Sammanfattningsvis visar dokumenten på en genomgående positiv holistisk grundsyn. De
visar på tydliga mål i strävandet efter de kompetenser som efterfrågas i lärande för en hållbar
utveckling. Riktlinjer ges för hur skolan bör arbeta för att förverkliga målen.

Skolverket och Myndigheten för skolutveckling och deras
uppgifter.
Skolverket
Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn,
ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket har
till uppgift; att ange mål för att styra, att ge information för att styra och granska, för att
förbättra den svenska skolan. Regering och riksdag fastställer läroplaner, mål och riktlinjer för
det nationella skolväsendet. Skolverket granskar verksamheterna på många olika sätt, men
oavsett metod är fokus alltid; att hävda varje individs rätt till kunskap och personlig
utveckling.19
Ett exempel på vad som gjorts för att bättre kunna informera, styra och förbättra skolan är en
utvärdering som gjordes på uppdrag av Skolverket 2002, kallad ”Hållbar utveckling i skolan”.
I kapitlet Förslag till åtgärder gör skolverket en sammanfattning av utvärderingen och
konstaterar att, det finns ett behov av tydliga politiska signaler inom området utbildning för
hållbar utveckling. Detta för att utnyttja skolornas utvecklingspotential och för att lärandet ska
få ett brett genomförande. De föreslår

19

Skolverket.se
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Stöd och stimulans till nätverk för lärare och lärarutbildare för utveckling av innehåll
och metoder beträffande utbildning för hållbar utveckling.



Didaktisk forskning, om utbildning för hållbar utveckling.



Ökad kunskap om utbildning för hållbar utveckling hos andra grupper som kan stödja
utvecklingen i skolorna.
Fortsatt utveckling av mål för hållbar utveckling i framtida revidering av nationella



måldokument.
Utformning av skolan med hänsyn till de förändrade krav som utbildning för hållbar



utveckling kräver.

Reflektioner
Att dessa allmänna goda mål finns som riktlinjer för hur skolan ska styras är bra. Det berör
återigen frågan om hur man bäst uppnår ett bestämt mål. Här präglas de olika förslagen oftare
av populistiska politikers meningar än att de tar utgångspunkt i elevernas behov och
förutsättningar att lära. Diskussionen i media om skolan har svag anknytning till forskning om
lärande.
De förslag som skolverket ovan föreslår är precis sådana åtgärder som skulle kunna utveckla
detta lärande. De är emellertid mycket allmänt formulerade och måste ledas in i verkliga
handlingsplaner. Intressant vore att undersöka på vilka av dessa områden det har vidtagits
konkreta åtgärder och med vilka resultat.

Myndigheten för skolutveckling(MSU)

Myndighetens20 uppgift är att stödja och inspirera skolor till ökad kvalité och bättre resultat
genom att:

20



genomföra generella utvecklingsinsatser inom nationellt prioriterade områden.



stödja lokal kvalitetsutveckling och utveckling av goda lärmiljöer.



främja kompetensutveckling av personal i förskola och skola.



svara för den statliga rektorsutbildningen.



stödja användningen av informationsteknik i förskola och skola.



sprida kunskap, erfarenhet och resultat från praktik och forskning.



delta i nätverk och samarbeten, i Sverige och internationellt.

http://www.skolutveckling.se/om_oss/
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MSU ska arbeta tillsammans med andra aktörer såsom kommuner, organisationer, universitet
eller högskolor. Arbetet ska präglas av flexibilitet med fokus på de lokala verksamheternas
skilda behov och förutsättningar21.

MSU har givit ut ett temahäfte med titeln; Lärande om hållbar utveckling. Där står att läsa;
Efter avslutad utbildning ska de lärande ha utvecklat sin handlingskompetens
så att de på ett medvetet sätt, kritiskt kan värdera olika alternativ, ta ställning i
frågor som rör hållbar utveckling och ha förmåga att aktivt delta i arbetet att nå
ett hållbart samhälle.(s.6,2004)
I häftet pekas också på den stora utmaningen som lärarna står inför; att finna nya
ämnesövergripande

undervisningsformer.

MSU

skriver

att

skolan

har

ett

lokalt

utvecklingsansvar som ställer helt andra krav på engagemang och flexibilitet hos lärare och
elever än förr. Lärandet ska vara ämnesövergripande, ske på ett demokratiskt sätt, vara
processinriktat och ska ske med hjälp av dynamiska undervisningsformer. Hållbar utveckling
ska integreras i skolans alla ämnen men ska också behandlas utifrån sitt eget perspektiv.

Reflektioner
Uppdraget som Myndigheten för skolutveckling har, beaktar just de områden som är
förutsättningen för att kunna inspirera och stödja skolan och lärarna till en utveckling och
fördjupning. Målet är att uppnå en varaktig attitydförändring och ett förändrat beteende.
I det ovan nämnda häftet om hållbar utveckling framhävs att eleverna ska utveckla
handlingskompetens och ett kritiskt förhållningssätt. Frågan om vilka erfarenheter och vilka
kunskaper som motiverar elever till att efter avslutad utbildning, konkret vilja handla för ett
21

http://www.skolutveckling.se/om_oss/
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hållbart samhälle, måste ställas i förgrunden. Vägen till att kunna göra mogna överväganden,
utöva sund kritik, utveckla hållbara värderingar är en erfarenhetsväg att gå på många plan. Ur
vad springer dessa förmågor?
Vad skulle en omfattande ”omorganisation” av skolarbetet kunna betyda? Hur kan begrepp
som processinriktat och dynamiskt lärande bli till kännetecknande för skolans sätt att
undervisa? För att hitta en väg till en sådan verklighet behöver skolan och lärarna MSU:s och
Skolverkets stöd i form av utbildningsmöjligheter och strukturförändrande pedagogiska
riktlinjer som kan ge tid och kunskap för denna förändringsprocess.

Sammanfattning av skolmyndigheternas roll och budskap.
Bägge dessa skolmyndigheter är övergripande styrorgan för den svenska skolan. De ska med
sin verksamhet allmänt styra, informera, inspirera och bidra till nätverksbyggande och
sammanknytande av forskning och praktik m.m. Regering och riksdag fastställer deras mål
och riktlinjer som t.ex. läroplan osv. Fokus ska alltid ligga på individens rätt till kunskap och
personlig utveckling. Flexibilitet betonas samtidigt med betoning på de lokala
verksamheternas enskilda behov och förutsättningar. MSU uppmuntrar till ett mer
processinriktat och dynamiskt sätt att undervisa.
Här menar jag att skolsverige har ett problem. Det finns ett ”glapp” även på denna nivå, dvs.
mellan det goda nationella målet att prioritera lärande om hållbar utveckling i skolan genom
bl.a. flexibilitet och lokal utveckling och den allt större detaljstyrning och likriktning av
skolan som allt fler politiker förordar. Var finns plats för den personliga utvecklingen i en allt
för styrd skola? Mitt emellan dessa båda budskap befinner sig skolledare, lärare, elever med
oerhörda krav på sig om goda resultat och krav på att lyckas.

6. Barn och ungdomar idag
Inledning
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Det moderna arbetslivet efterfrågar i hög grad människor med social kompetens, kreativitet
och flexibilitet, att bara ha områdeskunskap räcker inte idag. De kompetenser som ett lärande
för hållbar utveckling vill utveckla är i högsta grad intressant för näringsslivet och för
utvecklingen av det hållbara samhället.Lärande om en hållbar utveckling handlar utifrån sin
definition om att utveckla ett antal kompetenser som kan bidra till att eleverna som vuxna kan
verka i och för ett hållbart samhälle.
För att sätta mina frågeställningar om kompetenser och lärande in i ett verklighetsperspektiv
måste de belysas utifrån den verklighet barn och ungdomar står i. Utan att vilja förringa de
positiva tendenserna som finns, har jag valt att lyfta fram några undersökningar som visar på
negativa konsekvenser av vårt effektiva konsumtions- kunskaps- och mediasamhälle.
På självaste julafton skriver Cecilia Solér ,forskare på handelshögskolan i Göteborg att;
konsumtion har blivit ett sätt att uttrycka vår identitet och bekräfta vår självbild.22 Att
konsumera har blivit en livsstil. Den kunskap vi har om sambandet mellan konsumtion och
miljö är allt för ytlig i relation till vad konsumtionen verkar betyda för vårt identitetsskapande.
Hon säger att frågor runt miljöproblem är av moralisk natur.
På läkarstämman i Göteborg i december -06, konstaterades att, . – förr var bristande välfärd
den främsta faktorn på ohälsa, nu är det tvärt om23. Tendenser som, mer mat, fel mat, för lite
motion, för lite lugn och ro kan man avläsa som problem hos de unga.Hemmet, skolan, den
nära och globala världen är idag barnens viktigaste verkligheter. Hur dessa världar ser ut och
på vilket sätt barnet kommunicerar med dem har en avgörande betydelse för deras
individuella utveckling. Tendenserna som redovisas nedan måste beaktas om skolan ska
kunna utveckla en pedagogik som vill främja och stärka de ”hållbara kompetenser” hos
eleverna.

Tendenser i samhället
Mobbning våld i skolorna .

22
23

GP debatt, Göteborgsposten.2007-12-24
Göteborgsposten.1-12-2006
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Bris årliga rapport24 visar att antalet samtal från mobbade skolbarn ligger oförändrat högt trots
skolans insatser för att minska mobbning. Samtal från barn som mår psykiskt dåligt fortsätter
att öka. Skolverket ser samma trend. Antalet anmälningar om kränkande behandling fortsätter
att öka. Rapporten säger att det är viktigt att lita till den forskning som säger att man måste
arbeta förebyggande, det finns en risk att dessa barn hamnar i psykiska sjukdomstillstånd.På
frågan till lärare i grundskolan om de har blivit utsatta för våld eller hot om våld under det
senaste året(2005) svarar 42 % ja.25 Enligt brottsförebyggande rådet sker nästan hälften av
alla hot och våldsbrott mot barn och unga, i skolan.26

Normbrott och psykisk ohälsa
En rapport27 har tittat på skolans arbete mot alkohol och droger i klass 7-9. Undersökningen
hade som mål att hitta de riskfaktorer som influerar till ett riskbeteende. I sammanfattningen
kopplas ett antal riskfaktorer till olika typer av problematiskt beteende.

Ingen av

riskfaktorerna hade ett eget högt förklaringsvärde men det visade sig att bristande
skolanknytning var en genomgående riskfaktor för bruk av droger och för bristande
skolanpassning. Den sämre skolanknytningen påverkade också brottsförekomsten och
elevernas psykiska hälsa negativt. En annan faktor som visade sig ha stor betydelse som
riskfaktor var om eleverna hade en låg känsla av sammanhang och att vännerna var
antisociala.

Misshandel och våldtäkter ökar.

Brottsförebyggande rådets (Brå) senaste statistik28 från 2007 visar att anmälningarna av
misshandel ökade med åtta procent jämfört med året innan. Mörkertalet är stort. Ett exempel
på detta är att 61 % som kommer till Södersjukhuset p.g.a. misshandel och liknande valt att
inte anmäla den som utsatt dem för våldet. Även anmälan av grova våldtäkter har ökat
24

Bris. Bris rapporten 2008
Arbetsmiljöverkethttp://www.av.se/dokument/statistik/sf/sf2007_04.pdf
26
Arbetsmiljöverket. http://www.av.se/dokument/statistik/sf/sf2007_04.pdf
27
FoU Rapport 2007:4. Knut Sundell, Johan Klint & Maria Colbiörnsen, Normbrott och psykisk ohälsa bland
flickor och pojkar i årskurs 7 och 8, - en studie av 1 236 elevers enkätsvar vid tre tillfällen
. Tryckt hos Xerox Print Center Stadshusethttp://66.102.9,104/search?q=cache: uN1Tj4JLLKAJ:
25

www.prevention.se/PDF/2007-4
28

Brå´s hemsida, Statistik över anmälda brott.
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=440&statsT
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markant, med elva procent. Allra mest ökar emellertid rapporterna av skadegörelse och
bedrägeribrott.

Barn och ungdomar visar upp stressymtom och rädsla
Läkartidningen29 redogör för en färsk undersökning rörande långvarig smärta hos barn och
ungdomar. Man beräknar att ca 20 % av barn mellan 0-17 år besväras av återkommande
smärta minst en gång per vecka. Smärttillstånden har oftast ingen organisk orsak men visar
sig i form av psykosomatisk huvudvärk, magont, ryggbesvär m.m. Orsaken till besvären
kopplas till långvarig stress. Mobbning i skolan nämns som en av orsakerna. Den vanligaste
orsaken menar forskarna är emellertid de egna kraven på prestationer i skola och/eller idrott.
Huvudgruppen av de som kommer till barnklinikerna med dessa symtom är flickor mellan1017 år.
På Läkarstämman30 redovisades en undersökning gjord på 400 elever i Göteborg. Den visade
att det fanns en klar koppling mellan flickor på högstadiets dåliga psykiska hälsa och en sämre
kärlfunktion. Pojkarna visar inte samma symtom. En av orsakerna kan vara att flickorna är
mer deprimerade.

Förhållandet till naturen har förändrats…
It is not half so important to know as to feel when introducing a young child to the nature
world.
Rachel Carson
Barn och ungdomars förhållande till naturen går mer och mer bort ifrån att innehålla egna
naturupplevelser till att istället bestå av hotbilder som att fisken dör, regnskogar skövlas och
till att handla om utsläpp och klimathot. Den direkta upplevelsebaserade erfarenheten och
kunskapen om naturen har ersatts av andrahandsupplevelser och faktabaserad undervisning.
Naturupplevelsen har ersatts av skolans undervisning, TV, film och spel. Medias presentation
av naturen gör att barn inte tycker att de är nog action när de själva är ute.31

29

Nr 10. Mars, 2008
Peter Friberg, professor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Göteborg, December-06
31
Louv refererar till Billy Campell, psykolog som också säger att upplevelsen bland annat hänger samman med
att den dagliga kontakten med naturen saknas.
30
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I boken The last Child in the Wood32 har Richard Louv gjort en sammanställning av forskning
som visar på betydelsen av att ha kontakt med naturen som barn, ung och som människa.
Han hänvisar till E. Reed33 som säger att vi håller på att förlora vår förmåga till den direkta
upplevelsen av världen. Louv hänvisar också till J. Dewey som varnade för att
andrahandsupplevelser i barndomen för med sig en fara för avpersonifiering av mänskligt liv.
Boken visar med många exempel på att kontakten med naturen påverkar både vår sociala,
psykologiska och andliga utveckling och hälsa.

Förhållandet till tiden.
Idag är tiden redan upptagen innan vi fått den … Effektivitet präglar alla sammanhang.
Eleverna ges inte utrymme att fundera, förundras och drömma. Tom Tiller, professor i
praktisk pedagogik, säger att vi vuxna har visioner, barn har sina drömmar.
Det personliga frirummet eller drömrummet blir litet när läraren genom
systemkrav, traditioner och normer förväntas återföra drömmaren till
skolkunskaperna så snart man uppmärksammar avvikaren
( Tiller. s. 99,2006).
Han liknar denna egentid vid det personliga andra dagen rummet,34 det själsliga frirum där
drömmar och reflektioner får sin plats.

Tid med föräldrar och vuxna förebilder minskar
Idag uppmanas föräldrar att värna om kvalitetstid med sina barn. Detta för att få till det
viktiga mötet mellan barn och förälder i en stressig vardag där minuterna är räknade.
Föräldrar vill ofta att deras barn ska titta mindra på TV och tillbringa mindre tid vid datorn.
Tendensen är emellertid att allt fler barn har egen dator och/eller TV på det egna rummet.
Tekniken har ställt sig mellan det mänskliga mötet i familjen och påverkar även de praktiska
handlingarna och barnens delaktighet. Att äta tillsammans är inte en självklarhet, heller inte
att laga mat av riktiga råvaror.F. Wilson, professor i neurologi vid Stanford University, säger
att;
32
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För en hel generation av barn (USA) har direkta upplevelser ute på bakgården,
i verktygsförrådet, på fälten, i skogen ersatts av ett indirekt lärande genom
maskiner. Dessa unga är smarta, de växte upp med datorer, de förväntades bli
fantastiska, - men nu vet vi att någonting fattas dem (Louv.s.66,2006).
Professor Bruno Hägglöf, Umeå säger; Barn och ungdomar speglar sig i de vuxna, i sina
föräldrar. Vi kanske måste fråga oss vad de ser?35 Huruvida det finns en koppling mellan
barn och ungas konsumtion av TV och dataspelsvåld och realvåld är ett hett diskussionsämne
i forskarvärlden. Louv nämner även en forskningsrapport36 som visar att för varje timme ett
förskolebarn tittar på TV per dag, ökar sannolikheten för att de i samband med skolstart ska
drabbas av koncentrationssvårigheter eller andra uppmärksamhetsstörningar, med 10 %.

Rädslan
Föräldrars rädsla bidrar till att begränsa barnens naturliga lek och frihet utomhus. En
undersökning i USA visar att 41 % av barn mellan 8-12 år inte känner sig säkra i sin närmaste
omgivning. De får inte gå till skolan själv. Barnen får höra; - Tala aldrig till främlingar!
Föräldrar får rådet; - Lämna aldrig ditt barn ensamt! Föräldrar håller sina barn inne, det är
säkrare. Barnen ska alltid vara nåbara per mobiltelefon. I USA kopplas medias rapportering
om mord, kidnappningar, rån och våldsbrott kopplas ofta till rasminoriteter. Denna ström av
bilder från media präglar våra föreställningar mycket starkt och främjar rasism och
våld37(Louv.2006) Även naturen blir för barnen en bild för det okända, en bild av en
oidentifierad farlig verklighet.
Föräldrar går heller på utflykt med barnen till en säker fastfoodrestaurang med säkra
lekplatser. David Sobel författaren till boken Ecophofobia; Reclaiming the Heart in Nature
Education säger om skolans sätt att undervisa;
Om vi fyller våra klassrum med exempel på hur vår miljö förstörs bidrar vi till
ett osynligt (hårfint) avståndstagande. I vår strävan att göra dem
uppmärksamma på och ta ansvar för världsproblemen, skär vi av barnen från
deras rötter (Louv.s.133,2006).
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Louv fortsätter tankegången och menar att i brist på egna naturupplevelser förbinder barn
natur med rädsla och undergång istället för med glädje och förundran..

Utseendefixering och dålig självbild.
Om ett osjälvständigt förhållande till media, information och konsumtion
Barn leker mer och mer inomhus. Man kan se samband mellan barns allt större inomhustid
och den ökande barnfetman. Skrämmande rapporter visar att 40 % av amerikanska barn visar
tidiga tecken på hjärt- och cirkulationsrubbningar. Två tredjedelar av barnen mellan 7-17
klarar inte en vanlig fysisk konditionstest. Anorexia och bulimi är exempel på svåra
störningar relaterade till mat
I Ungdomsbarometerns38 årliga enkät bland 5000 ungdomar visar det sig att 16 % av
kvinnorna mellan 15 och 24 år medvetet har skadat eller skurit sig själva. Självskadebeteendet
bottnar ofta i stress och oro. De har höga krav på sig själva och känner oro för ekonomi,
bostad och framtid. Många av flickorna/kvinnorna, har blivit mobbade.31 % av dem som
skadar sig själva känner sig mycket stressade över sin kropp med avseende på vikt och
utseende. Dessa ungdomar röker, använder alkohol och droger mer än de som inte skadar sig
själva.
I kapitlet Sexualiserad ungdom skriver Johansson och Lalander39(2007) att klyftan mellan
mediekroppen och den verkliga kroppen ökar.
Det har idag skapats en ökad klyfta mellan fantasi och verklighet; den skönhet,
den lust och de erotiska fantasmer som härskar i mediekulturen retar fantasin
och befolkar den inre världen, men de är och förblir oåtkomliga i realiteten.
Ju mer fantasin retas och illusionerna invaderar den inre världen, desto svårare
blir det att leva i en faktisk social och kroppslig verklighet. Det är denna klyfta
som porrvärlden och skönhetsindustrin utnyttjar och koloniserar (s.169,2007).
Vid sidan av detta existerar en ökad sexuell olust. Ungdomars sexualitet hämnar i kläm
mellan vetenskaplig kunskap och medial medvetenhet. Detta skapar hos många en
38
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hyperreflexivitet som resulterar i ökat tryck på ungdomarna och i värsta fall i ett förtryck mot
deras kroppar.

Skolans arbetssätt
Skolans ensidiga fokusering på resultat i form av intellektuella kunskaper medverkar till att
skapa en negativ självbild hos eleven, en bild av att inte kunna förstå och kunna leva upp till
skolans och föräldrarnas krav. Handens kunskap är nedvärderad i dagens skola. Det får som
konsekvens att de unga inte förmår att bygga upp tillräcklig lärenergi för att ta itu med okänd
kunskap. Lärandet ställs utanför en själv.
Tar man bort de identitets och meningsskapande ögonblicken och momenten för att få plats
med mer abstrakta kunskaper, blir vinsten troligen mycket kortvarig (Tiller.s.23, 2006)40.
Tiller frågar sig; Är det också en av orsakerna till att eleverna inte tillägnar sig kunskaperna så
som vi förväntar oss att de ska? Han pekar även på problemet att de unga idag tappar
kontakten med den gemenskap som finns i verkligt arbete. Gapet mellan skola och liv har
blivit större, praktikveckor tas bort i grundskolan. Handens kunskap värdesätts inte varken i
samhället eller i skolan. Vissa tekniker lärs ut men får inte tillfälle att praktiseras över längre
tid. Att stanna vid att lära teknikerna på den praktiska nivån är som att stoppa den teoretiska
kunskapsprocessen på faktanivån41.
Idag återstår inte mycket av den andra dagen i vårt samhälle. De rester som finns kvar i
skolan är allt för anpassade och söndersmulade. Eleverna saknar möjligheten att befinna sig i
verkliga levande sammanhang. Tiller frågar sig om det är en av orsakerna till att elevernas
stjärnögeglans slocknar allt för tidigt och att så många elever tappar lusten till skola på
högstadiet Tiller menar att övergången till arbetslivet nu är svårare än förr bl.a. på grund av
att eleverna har tillbringat ytterligare tre år i en skola med för svag anknytning till
verkligheten.Ju längre man befinner sig i skola eller utbildning, desto starkare absorberas
man av ungdomskulturen, och desto svårare blir övergången till arbete (Tiller. s.126,2006).
Detta främlingskap från världen skapar osäkerhet hos ungdomarna. Att arbeta är ett uttryck
för vår identitet.
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. Bo Dahlin42 visar att elever i den kommunala skolan visar ett mindre intresse för SO ämnen i
årskurs tre i gymnasiet än i klass nio. Samma undersökning visade att waldorfelevernas
intresse för ämnet ökade i gymnasiet.

Strukturer som finns i eller påverkar skolan
Glappet mellan idé och verklighet
I skolans värld finns idéformulerare och idéförverkligare. Läroplaner och olika dokument,
ekonomi, ledning m.m. sätter ramarna för ett innehåll och ett mål som ska uppnås. Tiller säger
att de allmänna formuleringarna uttrycker vad skolan ska sträva efter, ”maktens goda vilja”.
Lärare och politiker förundras idag över att det inte lärs bättre och mer när det undervisas så
mycket. Sättet att tänka är kvantitativt inte kvalitativt.
De förändringar som görs och föreslås är som krusningar på ytan. Glappet mellan de goda
målen och verkligheten är stort. Det satsas på kontroll43, test, disciplin och det individuella
intellektuella intagandet av kunskap. Att vara ”kunskapsbäst” är ett över allt gällande mantra.

Individ och samhälle
Att mogna och utveckla elevens egen identitet och det personliga ansvarstagandet nämns i
flera av skolans styrdokument men tas inte på allvar i den praktiska pedagogiken.
I rapporten Skola 202144 gjord i samarbete mellan Kairos Future och Myndigheten för
Skolutveckling har olika intressenter tillfrågats om skolans framtid.
Två olika syner på skolan träder fram. Den grupp intressenter45 som står utanför skolan
menar att skolans uppgift är att möta den globala utmaningen med att satsa på
toppbegåvningar och entreprenörskraft i lika hög grad som att de unga ska få en trevlig
skoltid. Lärare och andra som har en direkt anknytning till skolan menar att den största
uppgiften för skolan är att lindra effekterna av vårt globala och snabbt föränderliga samhälle
genom att ge omsorg och skapa trygghet. De tror att framtidens skola kommer att präglas av
kunskapsinformation och arbete med IT och media. Om inget görs kommer det att leda till
större kunskapsklyftor, segregering och konkurrens. Båda grupperna var överens om att syftet
med skolan är att ge kunskaper och färdigheter som främjar ett självständigt tänkande. Skolan
42
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är till för individen och inte för samhället. Undersökningen konstaterar att skolan inte lever
upp till dessa roller och uppgifter.
Sammanfattningsvis menar den att stora förändringar krävs med avseende på satsning på
lärarutbildning och kvalité i skolan. En diskussion behövs om vad skolan ska vara till för och
man kan göra skolan mer verklighetsanpassad.
Anders Flodström, chef för högskoleverket, skriver i GP att de nya reglerna för antagning till
högskolan ställer orimliga krav på unga inför framtida studier46De nya kraven kan innebära
att valen eleven gör redan i årskurs sex påverkar deras möjligheter att bli antagna på högskola.
Konsekvenserna av marknadens inträde i skolorna har undersökts i England47. Det visade att
de pedagogiska hade fått ge vika för det ekonomiska tänkandet. Lärarna hade fått mindre
inflytande, att visa upp en fin fasad utåt var nu viktigtigare pga. konkurrensen. Goda
provresultat blir allt viktigare för att dra till sig elever.48

7. En hållbar utveckling och att lära om
den.
Begreppet Hållbar utveckling
Någon enhetlig och av alla godtagen definition av detta begrepp och dess innebörd finns inte.
Ekonomer kan ha en syn andra vetenskaper en annan. Begreppet berör så mycket i vår oerhört
komplexa värld. Hur man ser på det och hur det ska gripas ann beror på vilken utgångspunkt
man har. Dokumenten lyfter ofta fram betydelsen av den etiska aspekten. Frågor som värden,
omsorg och ansvar ställs i centrum och i vissa fall mot varandra.49
En definition av begreppet kan man hitta redan 1988 i den s.k. Bruntlandrapporten som skrevs
av Världskommissionen för miljö och utveckling. Där definieras hållbar utveckling som;
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En utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredställa sina behov. . I England har Department for Education and Skills50
(s.7,2007) uttryckt dess innebörd med hjälp av ordet omsorg. Hållbar utveckling handlar
ytterst om;

Omsorg;


Om oss själva



Om andra



Om planeten



Om kommande generationer

Myndigheten för skolutveckling säger att hållbar utveckling berör mänskliga rättigheter,
moral, värde, demokrati och delaktighet. Det berör också vårt förhållande till naturen, frågor
rörande etnicitet, makt och intressekonflikter i samhället.51På andra ställen går man lite
djupare och mer konkret bakom de mer övergripande definitionerna och visar på områden
som kommuner och städer bör ha en utvecklingsplan för. Där handlar det om att t.ex. utvidga
den lokala deltagardemokratin, att arbeta medvetet hälsofrämjande för att påverka invånarnas
livsstil och konsumtionsmönster och att arbeta för en livskraftig ekonomi. Frågor som fred,
social rättvisa och klimat ska ses i ett globalt hållbart perspektiv.52

Om lärandet av Hållbar utveckling
Miljöundervisningen har en historisk bakgrund i den svenska skolan. Under 1960- och 1970talet utvecklades den faktabaserade miljöundervisningen som tog utgångspunkt i att53;


Miljöproblem är vetenskapliga och teknologiska problem



Undervisningen förmedlar vetenskapliga fakta och modeller.



Målet är välinformerade medborgare (s.12,2004).

På 1980-talet upplevde många att enbart kunskaper inte räcker som förändringskraft. Då
utvecklades ett nytt undervisningsgrepp som omfattade människors livsstil. Målet var att
50

WWF.2007. Lärande på hållbar väg. www.wwf.se
Myndigheten för skolutveckling.2004. Lärande om hållbar utveckling.
52
EU-dokumentet.2004. Ålborg+10 Inspirerande framtider.
53
Myndigheten för skolutveckling.2004. Hållbar utveckling i praktiken.
51

55

förändra elevernas, människans, normer och värderingar så att de ledde till hållbara
levnadsvanor. Den normerande miljöundervisningen som bygger på att;


Miljöproblemen är livsstilsproblem.



Undervisningen utvecklar miljövänliga normer och värderingar.



Målet är medborgare som stödjer samhällets miljöanpassning.(ibid.)

Idag, med början på 2000-talet, kan vi se att skiftet till fokuset på att lära om hållbar
utveckling vilket innebär ännu en utvidgning av perspektivet på undervisningen. Man
eftersträvar en helhetssyn. Det betyder att ämnet sätts in i ett större sammanhang; - vad har
hänt förut, - hur är det nu och vad kommer att ske i framtiden?
Det lokala sätts i relation till det globala. Målet är ett hållbart samhälle på livets alla områden,
det sociala, ekonomiska och ekologiska. I begreppet ligger en strävan efter att skapa det goda
samhället.(Myndigheten för skolutveckling.2004)
Om man menar att vart och ett av dessa områden ska utveckla hållbarhet var för sig, råder
stark hållbarhet. Om man istället tänker sig att de tre komponenterna slås samman och
bedöms som en helhet, vilket skulle kunna innebära att en låg ekologisk hållbarhet vägs upp
av en stark ekonomisk tillväxt, brukar man tala om en svag hållbarhet54 ( Hermele. K. 2006).

Målen
I FN dokumentet är de övergripande målen tydliga.
Education for sustainable development is about to:
-respect, value and preserve the achievements of the past;
-appreciate the wonders and the peoples of the Earth;
-live in a world where all people have sufficient food for a healthy and productive life,
-create and enjoy a better, safer, more just world:
-be caring citizens who exercise their rights and responsibilities locally, nationally and
globally.
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Här beskrivs ett antal kompetenser vi ska lära. De rör livets okränkbarhet och skönhet, rättvisa
och ansvar och talar om att ha förmåga till att medverka i skapandet av en bättre värld. Vad
innebär det att ha en kompetens?55 Att inneha en kompetens är att besitta en god förmåga till
något.
En person med kompetens har en talang, duglighet och/eller ett kunnande på ett visstområde.
Kompetenser är själsliga förmågor som beskriver hur vi relaterar och/eller handlar gentemot
oss själva eller vår omgivning. Myndigheten for skolutveckling56 skriver att;
Efter avslutad utbildning ska de lärande ha utvecklat sin handlingskompetens
så att de på ett medvetet sätt, kritiskt kan värdera olika alternativ, ta ställning i
frågor som rör hållbar utveckling och ha förmåga att aktivt delta i arbetet att nå
ett hållbart samhälle (s.6,2004).
I den svenska läroplanen LPO 9457 betonas betydelsen av den ”vardagliga handlingen” detta
nämns i kapitlet, Normer och värden; Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera
eleverna till att omfatta vårt samhälles gemensamma värden och låta dem komma till uttryck
i praktisk handling. Där står också att skolan ska vara en social och kulturell mötesplats som
ska utveckla elevernas förmåga att ta personligt ansvar.
Vidare sägs i utvärderingen, Hållbar utveckling i skolan, 58 som gjorts på uppdrag av
skolverket att skolan ska utformas efter de krav som en lärande av hållbar utveckling kräver.
I Kiev-dokumentet59 sägs att medborgarna ska ges möjlighet och makt till att verka för en
bättre miljö (2003). I ett annat EU-dokument60 tydliggörs att den Europeiska Unionen ska
verka för social delaktighet och solidaritet. Den ska också säkra och öka medborgarnas
livskvalitet vilket är en nödvändig förutsättning för individens varaktiga välbefinnande.I andra
55
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dokument betonas utvecklandet av förmågor som att förstå, att känna respekt, att ta personligt
ansvar samt att känna tilltro till sig själv och sin framtid.

Vad ska vara kännetecknande för lärandet?
I den rapport som ligger till grund för FN:s Årtiondet för lärande om hållbar utveckling 20052014 , uttrycks det att synen på lärande ska vara holistiskt och integreras i alla ämnen. Det ska
vila på en värdegrund som är tillämpbar och som ska kunna debatteras, testas och granskas.
Lärandet ska präglas av ett kritiskt förhållningssätt men ska samtidigt skapa tillförsikt.
Undervisningen ska gestaltas med hjälp av olika pedagogiska metoder och eleverna ska vara
delaktiga i hur de ska lära. Den ska även knyta an till den verklighet eleverna lever i lokalt
och globalt.61 I det dokument62 som blev resultatet av EU:s ministermöte möte i Kiev sägs att
reflektion och kritiskt tänkande bör uppmuntras då det är en förutsättning för ett konkret
handlande. Lärandet ska ske på många olika sätt men det ska vara processorienterat och
betraktas som livslångt. Genom ett historiskt perspektiv ska eleverna ges en större beredskap
inför framtiden. Kunskap ska komma till uttryck på flera sätt; genom fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet. Dessa fyra ”F” förutsätter varandra och måste samspela för att
kunskap ska uppnås. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och
estetiska aspekterna uppmärksammas.63
Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva
direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande
miljöfrågor.(LPO 94, s.10)64
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DEL 3. OLIKA SYN PÅ LÄRANDE OCH
KOMPETENSUTVECKLING
Styrdokumentens mål om vad eleverna ska lära och vilka kompetenser som ska främjas
genom undervisningen i skolan kommer här att belysas av olika teorier som berör lärande och
kompetensutveckling. Jag kommer att utgå ifrån;


A. Antonovsky vad gäller hälsa och begreppet KASAM.



H. Gardner när det handlar om lärandet utifrån det psykologiskt kognitiva.



M. Bergströms forskning om lärandet och hjärnfysiologi.



R. Steiner och waldorfpedagogiken.

8. Det salutogena synsättet.
KASAM-begreppet
Aaron Antonovsky, medicinsk sociolog, föddes 1923 i USA grundade det salutogenetiska
begreppet. Istället för att ta utgångspunkt i att ta utgångspunkt i varför människor blir sjuka
frågar han sig; - hur kommer det sig att människor som utsatts för oerhörda påfrestningar ändå
förblir friska och i vissa fall till och med växer som människor? Att undvika svårigheter i livet
är inte tillräckligt för att främja hälsa. I detta kapitel vill jag redogöra för innebörden av det
salutogenetiska65 synsättet på hälsa och sjukdom. Utifrån det salutogenetiska synsättet har
Antonovsky utvecklat begreppet KASAM som grundar sig på hur människan förhåller sig till
de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet, och meningsfullhet. KASAM berör några av
65
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de grundläggande kompetenser som eftersträvas i lärandet om en hållbar utveckling och hur
utvecklandet av dem kan främjas. I boken Hälsans mysterium beskrivs en teori om hur
KASAM,- känsla av sammanhang, kan utvecklas och inverka på barns, ungdomars och
vuxnas förhållande till omvärlden och sig själva.
I slutet av kapitlet har jag även tagit med en sammanfattning av KASAM´s inverkan på
vuxnas relation till sitt arbete som kan knytas till lärarnas arbetssituation.
Antonovskys syn på hälsa och hur man främjar och upprätthåller hälsa är av intresse för
pedagogiken främst ur den synvinkeln att det att vara frisk är en av de viktigare
förutsättningarna för ett optimalt lärande. Antonovsky hade en förhoppning om att det
patologiska och det salutogena synsätten skulle kunna ses som komplementära i framtiden.
Han påpekar att den salutogenetiska modellen ännu inte prövats empiriskt men säger att
angränsande forskning och kollegors reaktioner stärkt honom i sin övertygelse om dess värde.
Att känslan av sammanhang är en mycket viktig faktor bakom en persons position på skalan
mellan hälsa och ohälsa är han fullständigt övertygad om.
Ett salutogenetiskt sätt att se på hälsa och sjukdom är att utgå från den friska polen. Han
menar att så länge det finns liv i oss är vi i någon mån friska. Antonovsky sammanfattar i sex
punkter hur den salutogena infallsvinkeln påverkar hälsobegreppet.


Människor är inte friska eller sjuka, de befinner sig på ett multidimensionellt
kontinuum från hälsa till ohälsa.



Det salutogena synsättet hindrar oss att uteslutande ägna oss åt en given sjukdoms
orsaker eller människans historia.



Istället för att fråga; vad orsakade eller vad kommer att orsaka,( om man vill arbeta
förebyggande) att någon drabbas av en viss sjukdom, så ställer man frågan; - vilka
faktorer bidrar till att bibehålla personens position på friskhetsskalan, eller till att
skapa en rörelse mot den friska polen? Här fokuserar han på copingresurserna dvs.
olika sätt att hantera påfrestningar och krav.



Stressfaktorer, eller som Antonovsky uttrycker det, stressorer betraktas inte som
något som till varje pris ska bekämpas utan som något som alltid finns och kommer
att finnas i våra liv. Deras inverkan behöver inte vara patologisk utan kan mycket väl
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verka hälsofrämjande beroende på typ och hur framgångsrikt vi lyckas lösa upp de
spänningar som de framkallar.


Vi uppmuntras att söka efter alla källor till negativ entropi som kan befrämja
organismens aktiva anpassning till sin omgivning.

Det salutogenetiska sättet att se på hälsa leder oss bortom de patogenetiska undersökningarna
genom

att

de

riktar

uppmärksamheten

mot

de

avvikande

fallen

i

dessa

undersökningar.66Utifrån detta annorlunda synsätt tog Antonovsky fasta på att finna de
faktorer som främjar ett upprätthållande av eller som ökar människors hälsa. Han kallar dessa
faktorer för generella motståndsresurser, GMR.
Vi måste studera fantasi, kärlek, lek, mening, vilja och de sociala strukturer
som främjar dem, eller som jag skulle formulera det, teorier om framgångsrik
problem hanterings (s.31,1987).
Definitionen på GMR, generella motståndsresurser, finns formulerad i Antonovskys bok
Health stress and coping;

GMR är,… fenomen som ger livserfarenhet som präglas av

entydighet, delaktighet i att forma resultatet, och en balans mellan över och underbelastning
(s.187,1979).
Han talar också om generella motståndsbrister, GMB, i samband med stressorer. De kommer
att tas upp längre fram i kapitlet. Återkommande upplevelser av GMR, bygger upp det som
Antonovsky menar är så viktigt, en känsla av sammanhang, KASAM. Vad kännetecknar då
dessa återkommande upplevelser som resulterar i en känsla av sammanhang och som i sin tur
är viktiga faktorer för upprätthållande av kontinuet hälsa- ohälsa och att röra sig mot det
friska?
Utifrån djupintervjuer med personer som alla varit igenom djupa trauman, fann Antonovsky
tre centrala komponenter. Dessa ligger nu till grund för att mäta i vilken grad en person
känner mer eller mindre känsla av sammanhang i sitt liv.

Dessa tre är begriplighet,

hanterbarhet och meningsfullhet.
 Begriplighet; .. syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre
stimuli som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad,
66

Personer som utsatts för extremt hårda påfrestningar men blivit stärkta av dem. Jag återkommer till detta
längre fram i avsnittet.

61

sammanhängande, strukturerad och tydlig snarare än som brus, dvs. kaotisk
oordnad, slumpmässig, oväntad, eller oförklarlig.
 Hanterbarhet; Det står resurser till mitt förfogande med vars hjälp jag kan
möta de krav som ställs av de stimuli som jag bombarderas av…. Resurser
som man känner att man kan räkna med och som man litar på…
 Meningsfullhet; .. vikten av att vara delaktig som medverkande i de processer
som skapar såväl ens öde som ens dagliga erfarenheter (s.39-40,1987).
Att ha en hög känsla av begriplighet betyder att jag förväntar mig att det jag råkar ut för i
framtiden är förutsägbart. Om något skulle komma som en överraskning så går det att ordna
och förklara. Viktigt är att begripligheten inte säger något om stimulis önskvärdhet eller ej.
Har man en hög känsla av hanterbarhet känner man sig inte som ett offer.
Meningsfullhet syftar på i vilken utsträckning man känner att livet har en känslomässig
innebörd och att åtminstone några av de problem man ställs inför är värda en insats i form av
engagemang och hängivelse. Utmaningar liksom problem ses som välkomna att investera
energi i. Du är inställd på att söka en mening i varje situation du möter och göra ditt bästa för
att med din värdighet i behåll komma igenom den.
Efter att ha beskrivit dessa tre komponenter definierar Antonovsky konceptet KASAM enligt
följande:
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning
man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att; (1) de
stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade,
förutsägbara och begripliga,(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de
krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga och (3)dessa krav är
utmaningar, värde investering och engagemang (s.41,1987).
Att ha ett starkt KASAM betyder att du i ditt förhållande till världen upplever en stark känsla
av sammanhang.
Antonovsky har i sin forskning låtit människor svara på ett antal specifika frågor enligt
KASAM-modellen för att visa på deras olika förhållningssätt till dessa tre områden. Resultatet
ledde fram till åtta generella personlighetstyper som predikterar till olika utvecklingsscenarier.
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Dessa diskuteras i boken och slutsatsen är att meningsfullhet förefaller vara den viktigaste.
Det bygger på resonemanget att utan meningsfullhet blir varken begriplighet eller
hanterbarhet långvarig. Människor som är engagerade och bryr sig har alltid möjlighet att
vinna förståelse och hitta resurser. Som nummer två, men med viss tvekan kommer
begripligheten eftersom hög hanterbarhet förutsätter förståelse. Antonovsky avslutar detta
resonemang med att säga att;
- Om man inte tror att resurser finns till ens förfogande avtar meningsfullheten
och personens strävan att hantera situationen blir svagare. Framgångsrik
problemhantering är med andra ord beroende av KASAM i dess helhet
( s.45,1987).
Intervjuer har visat att personer med ett starkt KASAM inte alltid ser hela sin objektiva värld
som sammanhängande. Var och en sätter upp gränser för vad som tillhör ens egen värld.
Många gånger utesluter hon medvetet eller omedvetet problem ur sin egen värld som ett sätt
att undvika bekymmer. Dessutom påverkar omvärlden människan även om hon inte har tagit
in den i sin värld. Antonovsky har funnit några områden som de flesta människor vill känna
hänger samman för dem;
 Ens egna känslor
 Ens närmaste interpersonella relationer
 Ens huvudsakliga sysselsättning
 Ens existentiella teman (död, konflikter, tillkortakommanden och oundvikliga
misstag)
Antonovsky tar fasta på Kohuts67 beskrivning av begreppen själv och identitet i samband med
stark eller svag KASAM, och utvecklar det genom att lägga till känsla av själv och känsla av
identitet. Att ha en känsla av själv beskrivs som
de grundläggande skikt i personligheten som skapar ett centralt mål, en känsla av
varaktighet och kontinuitet …. Ett starkt själv möjliggör en fast identitet (s.49,1987).
En känsla av identitet; syftar på individens sociala rollkomplex(ibid.).
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Finner man t.ex. att ett visst rollkomplex inte uttrycker självet på rätt sätt, har man styrkan att
lämna det och finna andra identiteter. Om en människas sociala och kulturella omgivning
främjar identiteten kan hon troligtvis engagera sig i både kärlek och arbete, hon investerar
katexis68, dvs. känslomässigt till världen.

Stressorer
Vilken roll har stressorerna in i den salutogenetiska modellen? Hur påverkar de
livserfarenheterna som sedan leder till en placering av individen på skalan mellan hälsa och
ohälsa?
Först en definition av vad ordet står för. Med stressorer menas; krav som det inte finns några
omedelbara tillgängliga eller automatiska adaptiva responser på (s.51,1987). På ett annat
ställe förklarar Antonovsky det med den motsatta definitionen av GMR, d.v.s. att en stressor
är en livserfarenhet kännetecknad av bristande entydighet, under eller överbelastning och utan
möjlighet till medbestämmande. För att närma sig betydelsen av stressorers inverkan måste
man se att de kan ha olika karaktär. De kan bestå av; -kroniska tillstånd, -viktiga
livshändelser, och, -dagsakuta förtretligheter.
 Det kroniska tillståndet av stress. Karaktäriseras här som ett livstillstånd som
innebär att du inte har tillgång till tillräckliga resurser och rollmöjligheter.
 Livshändelsestressorer. De kan bestå av t.ex. skilsmässa, ny familjemedlem
osv.
 Dagsakut stress. Som att t.ex. misslyckas med en uppkörning, negativa eller
positiva kommentarer från chefen.

Vilken typ livserfarenheter skapar de kroniska stressfaktorerna? Verkar de som en generell
motståndsresurs, GMR, eller som en generell motståndsbrist, GMB? Leder de till en stark
eller svag KASAM? Antonovsky ger inget svar men menar att de utgör en av de avgörande
faktorerna bakom en individs KASAM. De viktiga med livshändelsestressen är inte att det
händer något men de konsekvenser det får för den personens fortsatta livssituation.

68

Ett uttryck som användes av S.Freud.
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De dagsakuta stressituationerna ska inte ha någon betydelse för KASAM eller för
hälsotillståndet. Om de skulle ha en betydelse, hänger det samman med en mer grundläggande
livssituation. Men naturligtvis kräver de att man hanterar den spänning som uppstår.

Härdighetsbegreppet och känsla av permanens
Härdighet

Antonovsky relaterar sitt eget KASAM-begrepp till Suzanne Kobasas forskning69 om
personlighetsbaserad härdighet, där det visat sig att; -det finns personer med höga
stresspoäng som inte blir sjuka…(s.59,1987) Hon har tagit fasta på tre komponenter som,
beroende på hur en individ förhåller sig till dem, förklarar denna härdighet.
 Engagemang.
 Kontroll
 Utmaning
Hon ser engagemang och alienation/slentrian som två ytterligheter och definierar engagemang
med förmågan att tro på sig själv, på sanningen och betydelsen av och intressevärdet i den
man är och det man gör, man har; -en allmän känsla av ändamålsenlighet.(s.60,1987) Om
man har kontroll tror man att man kan påverka sin livssituation, man står inte maktlös inför de
man möter. Individer som har kontroll försöker hitta förklaringar till det som händer inte bara
i omvärlden eller i sitt öde, men betonar sitt eget ansvar. De känner att de kan agera
meningsfullt utifrån sig själva.
Det tredje som påverkar härdigheten är menar Kobasa huruvida en människa kan ta livets
förändringar som en utmaning. Om man ser fram emot dessa förändringar som ett tillfälle att
utvecklas och att utmaningar är något som du utsätts för hela tiden, har du större härdighet.
Personer som välkomnar utmaningar är öppna, kognitiva, flexibla och rörliga inför
oliktänkande.
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Kobasa,S.C Stressful Life Events, Personality and Health. Journal of Personality and social Psychology,
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Permanens
Jag vill även beskriva barnläkaren Thomas Boyce permanensbegrepp som Antonovsky
hänvisar till i sin bok.(1987) Boyce70 kom fram till att, -familjerutiner kan ha en biologisk,
utvecklingsmässig grund i form av en inneboende mänsklig benägenhet för rytmisk aktivitet
(s.64,1987). I anslutning till detta konstaterar han att barn som växer upp i familjer med vanor
som upprepas tillsammans med en eller flera andra i familjen, dag efter dag, vecka efter
vecka, kommer sannolikt att vara friskare än andra barn. Ett rituellt handlande möjliggör en
tillfredställande hantering av en kris, och i samband med resonemanget kring ritualer och
rutiner nämns ofta ordet mening. Boyce71 utgår också från att människan har ett behov av
kontinuitet, att ha en känsla av permanens definierad som att ha; -tron eller uppfattningen av
att vissa centrala, värdeladdade element i livet är stabila och bestående.(ibid.) Det framhålls
särskilt av Boyce att en sådan tro skapar en känsla av meningsfullhet i livet. När Antonovsky
sammanfattar Boyce permanensbegrepp så tas förutom den biologiska premissen om
rytmicitet och behovet av kontinuitet också upp vikten av att uppleva självet som kompetent
och pålitligt. Dessa är grunderna för rörelser mot hälsa.

Hur utvecklas KASAM från barndom till ålderdom?
Antonovsky tar hjälp av en metafor som ofta använts i 80-talets litteratur i ämnet. Den
beskrivs med hjälp av samhället och floden. Han kritiserar den västerländska medicinen som
beskrivs som en mycket avancerad, välorganiserad och teknisk ansträngning att dra upp
drunknande människor ur en flod. Samhällets styrande medlemmar, djupt engagerade och ofta
gott betalda ägnar aldrig en tanke åt vad som sker uppströms i floden. Vad är det som knuffar
ner alla människor i floden? Istället existerar en alltför ensidigt fokusering på vad som ska ske
nedströms. Den fråga som ska stå i centrum är;
Var man än befinner sig i floden, – vars beskaffenhet bestäms av historiska,
socio- -kulturella och fysiska omvärldsbetingelser, – vad är det som gör att man
klarar av att simma?(s.118,1987)
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Först efter en pilotstudie där de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet hade klarlagts kunde Antonovsky urskilja de samband som under människans
livslopp påverkar och utvecklar KASAM, eller som i metaforen, att vi klarar att simma. .


Upplevelse av förutsägbarhet lägger grunden för begriplighet.



Bra belastningsbalans lägger grunden för hanterbarhet.



Delaktighet i resultatet lägger grunden för meningsfullhet.

Dessutom har miljön stor betydelse, vilken samhällsklass du kommer ifrån om du är
kanadensare, kuban, svart, vit samt om du är man eller kvinna. Alla dessa faktorer har ett
avgörande inflytande på skapande av starkt eller svagt KASAM.I det dagliga livet, hemma
eller på arbetsplatsen betonas vikten av medbestämmande. Den är beroende av i vilken mån
du kan acceptera de arbetsuppgifter du ställs inför, att du tillåts ta ett betydande ansvar för ditt
handlande och att du gör eller inte påverkar utfallet. Om du inte har något att säga till om
kommer det att upplevas som att världen förlorat sin mening, du har reducerats till ett objekt.

Spädbarnsår och barndom.
Här går Antonovsky igenom de tre grundkomponenterna begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet och relaterar dem till barnets utveckling.
Han börjar med att referera till Bowlby´s72 och Rutters attachment-teorier73 om hur barn
utvecklas i förhållande till sin omvärld. Även Boyce74 formulerar detta med orden; -barn föds
med en biologisk benägenhet att bete sig på ett sätt som befrämjar närhet och kontakt med
sina föräldrar (s.122,1987). och Antonovsky tillägger; och med andra i deras omedelbara
omgivning.(ibid.) Detta samspel börjar i samma ögonblick som barnet fötts. Boyce leder detta
resonemang vidare och menar att barnet har ett grundläggande mänskligt behov av stabilitet.
Den känslomässiga bindningen som barnet utvecklar mellan sig och sin sociala omgivning är
troligtvis av en avgörande betydelse för dets sätt att tillgodose behovet av denna stabilitet.
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Om barnets basala behov är tillgodosedda som t.ex. mat, sömn osv. så påminner barnets
förhållningssätt om en forskare som dag efter dag prövar sin hypotes om förutsägbarhet,
kontinuitet och permanens. Till sist känner barnet att både inifrån och utifrån kommande
intryck känns igen och då kommer de första upplevelserna av att världen är begriplig.
Till frågan om omvärlden har inflytande på barns växande, pekar Antonovsky på J. C.
Condry75 , som uttalar att;
-inneboende i barnet finns en strävan att uppfatta den organisation som finns
inneboende i världen. Och vidare; -barnet strukturerar inte verkligheten i lika
hög grad som det upptäcker och kommer att omfatta och representera den
struktur som redan finns där (s.124,1987).
De strukturer, som skapar en känsla av förutsägbarhet, kan vi inte förutsätta finns för barnet
att upptäcka. Om barnets stimuli och responser är förutsägbara och tillfredställande eller
positiva leder de till en känsla av meningsfullhet. (Under förutsättning att barnet också
uppfattar strukturen i dem.) Det handlar alltså om kvaliteten på det gensvar barnet får från sin
omgivning. Som exempel på gensvar nämns lek, beröring, omtanke och tonfall, uttryckt på
många olika sätt beroende på vilken kultur barnet lever i. Det viktiga är att responsen
förmedlar, du är betydelsefull för oss! Detta leder till att barnet får erfarenheter som bidrar till
dess känsla av meningsfullhet. Barnet känner att det är på sitt vis medbestämmande i socialt
värdesatt verksamhet.
För barnets förhållande till hanterbarheten av inre och yttre stimuli är belastningsbalansen av
stor betydelse. För tidiga krav som går utöver barnets mognad kan vara förödande för känslan
av hanterbarhet. När barnet mognat fram till att kunna hålla tillbaka och släppa(avföring,
saker och sitt humör), att manipulera, vänta på något m.m, då räknas det som
neurofysiologiskt moget att kunna välja. Mer eller mindre kan barnet då välja att leva upp till
de rimliga krav, regler och utmaningar som det utsätts för. Upplevelsen av hanterbarheten har
då en återverkan på belastningsbalansen.
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Vilka erfarenheter främjar eller hämmar utvecklingen av riktiga och ändamålsenliga sätt att
uppfatta världen? Samma fråga måste ställas kring de erfarenheter som skapar mönster och
färdigheter för att samspela med den.

Denna fråga måste ses på från två håll.


De utifrån kommande kraven som människor och omgivning ställer på barnet och som
det accepterar eller inte.



De inre från barnet kommande kravet på att få göra det ena eller andra, eller att någon
annan ska göra något för eller åt barnet. Responsen på dessa krav kan belönas eller
inte.

Om man ser sammanhangen på detta sätt så kan man se att makten är ojämnt fördelad. Ett litet
barn är beroende av de vuxnas godkännande och det skapar en stark motivation hos barnet att
tillägna sig förmågor och uppföra sig så att det kan etablera en accepterad social identitet. Här
beskrivs fyra grundläggande att bemöta barns vilja på,


Ignorerande



Avvisande



Kanaliserande -uppmuntrande



Accepterande

Antonovsky citerar Kohn76 och menar att föräldrar som har; - en hållning som utmärks av
komplexitet, och flexibilitet, alternativ, och självkontroll, mening, förutsägbarhet, valfrihet
och känsla av att problem går att lösa(s.127,1987), de under eller överbelastar inte sina barn
genom att kräva eller föreslå beteenden som barnet inte kan leva upp till. Slutsatsen av detta
blir att föräldrar som har ett starkt KASAM troligtvis formar barnens livserfarenheter så att de
leder i samma riktning. Komplexitet kan vara fördelaktig. Det största hotet mot denna
utveckling verkar vara bristande förutsägbarhet.

Ungdomstiden, att bli någon.
76
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Hur man ser på den växande människans övergångar mellan olika åldersstadier skiljer sig
mycket mellan olika kulturer. Ofta ser vi ungdomstiden som en tid präglad av förvirring,
osäkerhet och utanförskap. Det att bli vuxen markeras i vissa kulturer av gradvisa övergångar
och rituella ceremonier. Då är budskapen tydliga och förmedlas av alla.
Gemensamt mål för denna utveckling är att den unga människan vill bli någon (s.130,1987).
Detta innebär bl.a.:


Att känna att man kan bemästra tillvaron på ett framgångsrikt sätt och med en
verklighetskänsla, är ett tecken på begriplighet.



Att kunna värdesätta denna förmåga är tecken på hanterbarhet.



Att känna den livgivande individuella medvetenheten är tecken på meningsfullhet.

Här ger Antonovsky exempel på, om än kanske lite förenklat, tre kulturella huvudmiljöer som
de unga kan växa upp i eller knyta an till;


Det komplexa och öppna samhälle som erbjuder en mängd olika legitima realistiska
val.



Den integrerade, homogena och förhållandevis isolerade kulturen eller subkulturen.



Den förödande och förvirrade socio-kulturella miljö där det är omöjligt att få något
grepp om tillvaron (s.130,1987).

Var och en av dessa förmedlar olika budskap till de unga att bygga vidare på. Antonovsky
diskuterar dessa olika samhällsformer utifrån exempel som visar vilka konsekvenser de kan få
med hänsyn till starkt eller svagt KASAM.

Den unga vuxna människan
Jag tror att det är i det tidiga vuxenlivet som ens placering på KASAM - kontinuet blir mer
eller mindre definitiv (s.136,1987).
I detta stycke resonerar Antonovsky främst kring den vuxne i förhållande till arbetslivet. Han
menar att det arbete man har formar KASAM utifrån tre aspekter;


Arbetets direkta inverkan.
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Den historiska och innevarande omvärldssituationen.



Engagemanget, om det är kulturellt värdesatt eller ej.

. Om man upplever arbetet som meningsfullt eller ej beror på om ens medverkan känns som
socialt värdesatt, trygg över tid och i vilken grad du är med och fattar beslut.
Om man känner att, - jag vill göra det jag gör, - detta är mitt, då uppstår en känsla av glädje
och stolthet. Medbestämmandet inom arbetslivet brukar syfta på i vilken mån arbetstagaren
får vara med och påverka vilka uppgifter som ska vara hans, arbetsordning och arbetstakt. Har
du inflytande över din arbetssituation är du som oftast villig att investera energi i den.
På en arbetsplats är upplevelsen av belastningsbalans avgörande för hanterbarheten, även
upplevelsen av kontroll är kopplad till den.
Överbelastning är ett av de största problemen på en arbetsplats och frågan väcks genast, vilka
resurser har jag för att lösa dem? Om problem uppstår är det viktigt att känna att jag själv och
andra behöriga är med och formulerar problemen. Då är det troligare att jag upplever att jag
kan vara med och lösa dem. Vad är det då som gör att jag upplever att jag har resurser till att
lösa problemen eller ej, dvs. att jag upplever hanterbarhet? Antonovsky tar upp tre områden
som påverkar hanterbarheten,


Att har resurser till förfogande i form av kunskaper och färdigheter.



Att den formella sociala strukturen förser oss med den miljö och den utrustning som vi
menar att vi behöver för att göra ett bra jobb. Att ha en känsla av att göra ett bra jobb
påverkas av om man upplever att även de som man är beroende instämmer.



Att de informella sociala strukturerna fungerar, ställer de andra upp om jag misslyckas
eller mår dåligt? Kan jag räkna med stöd från mina arbetskamrater?

Hanterbarheten stärks av;


Om du har arbetsuppgifter som är anpassade till din förmåga.



Om arbetsplatsen erbjuder det material, de sociala och organisatoriska resurser
som behövs.



Om arbetsplatsen skapar tillfälliga överbelastningar men också tillfälliga
möjligheter till ledighet.
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Underbelastning kan också vara ett problem, t.ex. om någon inte får använda sig av sin
kapacitet. Arbetet kan vara t.ex. för monotont och med låg komplexitet. Detta kan leda till
passivitet i förhållande till hanterbarheten.
Begripligheten på en arbetsplats stärks av att du har en grundläggande upplevelse av trygghet
samt av att känna sig förtrogen med de andras roller. Huruvida du känner dig trygg på din
arbetsplats kan ses utifrån fyra perspektiv.


Kan jag lita på att om jag håller de avtal och regler som gäller så får jag inte sparken?



Arbetsplatsen är i behov av min insats och mitt arbete kommer inte att ses som
överflödigt utan att jag erbjuds ett alternativ i god tid.



Lönsamhetsperspektivet.



Finns en tilltro till det sociala systemets kontinuitet?

Något som också är av stor vikt för medarbetarna på en arbetsplats är att bygga upp en
stämning av förutsägbarhet. Den skapas av; gemensamma värderingar, en känsla av
gruppidentifikation och tydliga normativa förväntningar (s.146,1987).Lyckas man med detta
blir man lättare förstådd och förstår andra bättre. Då finns det ett gemensamt språk som alla
känner till. Den feedback du får landar i ett adekvat sammanhang. En sådan känsla av
förutsägbarhet stärks av gruppritualer. Jämför med tidigare i kapitlet nämnda familjerutiners
betydelse för förutsägbarheten. Han påpekar här behovet av mer forskning på området

Förändring mot ett starkare KASAM och hälsa
På frågan om det är möjligt att som vuxen, metodiskt terapeutiskt förändra sitt KASAM
svarar Antonovsky att det är mycket svårt. Den hållning till världen som formats under de tre
första årtiondena av ens liv är mycket djupt rotad. Att förvänta sig stora förändringar utan att
de sociala och kulturella miljöerna som formar våra livserfarenheter förändras radikalt är
orealistiskt.
Ett exempel på en sådan radikal förändringsfaktor är sjuksköterskorna som definierade om sitt
arbete med sjuka från att ha arbetat på en avdelning för obotligt sjuka till att arbeta på en
rehabiliteringsavdelning. Ett ändrat synsätt innebar för dem och patienterna både
organisatoriska och värdemässiga förändringar. Satt in i ett större perspektiv ställer
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Antonovsky sitt hopp till att samhället arbetar fram förändringsfaktorer på det nationella
planet. De måste sedan resultera i lagar som har en bred kulturell förankring.
Individer med starkt KASAM som har en förmåga att hantera spänningstillstånd, upplever att
den avgörande effekten på deras hälsa är att den förstärker eller befäster deras hälsotillstånd.

Sammanfattning
Det utmärkande för den som under tidigt vuxenliv har utkristalliserat en stark KASAM är
förmågan att aktivera de generella motståndskrafter som han eller hon har tillgång till
(s.152,1987), mer konkret uttryckt;
Personer med starkt KASAM förmår att suga ordning ur omvärlden och med hjälp av denna
ordning motbalansera trycket mot oordning från den yttre miljön.(ibid.)
KASAM ger uttryck för ett förhållningssätt till livet, det är inte ett personlighetsdrag likt att
vara snäll eller snål. Det finns inget entydigt förhållande mellan KASAM och hur man
handlar i en viss situation. Vad som däremot kan ses är att det finns ett tydligt sammanhang
mellan KASAM och beteendets kvalité. Detta kan utvecklas till att bli ännu starkare med åren.
KASAM är ett sätt att förhålla sig omgivningen och visar på en känslomässig och kognitiv
förmåga att bedöma situationer. Antonovsky säger i slutet av boken att han inte påstår att
KASAM omfattar alla faktorer som påverkar hälsa. Det kommer att behövas ytterligare
forskning för att helt förstå hur KASAM växer fram. Några av de frågor som han uppmanar
andra att forska vidare på är;


Hur kan ordning växa fram ur kaos? Ett centralt vetenskapligt problem.



Kan man tala om gruppers KASAM?



Har KASAM även en betydelse för välbefinnande och kompetens utöver den fysiska
hälsan?



Hur kan KASAM översättas till ett konkret beteende?
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9. Gardner – den bildade människan
Gardners kritik av skolan idag
Många skolor har problem med att uppnå de föresatta målen. Gardner påstår att skolan ofta är
fientlig mot att på allvar verka för att eleverna ska uppnå förståelse och djupkunskap. Som en
lösning på svårigheterna förespråkar både politiska och pedagogiska ledare en uppstramning
runt de grundläggande baskunskaperna som t.ex. läskunnighet. Gardner skriver i boken; Så
tänker barn, att om man i USA är emot den slags uppstramning så är det lika kontroversiellt
som att vara emot moderskapet eller den amerikanska flaggen.
Problemet handlar inte om att kunna läsa, istället måste man först fråga sig; finns det
överhuvudtaget en önskan hos eleverna att läsa? Därefter handlar det om förmågan att läsa för
förståelse. Drill och disciplin räcker inte för att uppnå förståelse. Vad som saknas är
meningsfulla sammanhang och ett meningsfullt övande och användande under inlärningen.
Han hänvisar till utbildningsforskare Linda Mc Neil som säger;
När en skolas organisation koncentreras på att klara av och kontrollera, då tar
både eleverna och lärarna skolan mindre allvarligt. De hemfaller till en
undervisningsritual och en inlärning som lutar åt minimal standard och minimal
ansträngning.(s.148,1991)
Idag är varken lärare eller elever beredda att ta risker för att uppnå full förståelse. Gardner
varnar för att lärarna i sina försök att förbereda eleverna till att uppnå bestämda milstolpar och
lyckas på bestämda prov, oavsiktligt underminerar viktigare utbildningsmål. Undervisningen
innebär ofta att lärarna ber eleverna svara på färdigställda problem och reproducera kunskap i
hopp om att eleverna själva ska sammanfoga det till helheter. Eleverna fastnar i stereotypa
föreställningar och förenklingar av verkligheten. En studie visade att fyra års
universitetsstudier hade liten effekt på elevernas sätt att resonera kring sitt eget ämne.
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Skolan är inte medveten om att mänsklig inlärning och läroplan inte är anpassade till
varandra. Vårt nuvarande skolsystem tar för givet att alla lär på i stort samma sätt.
Tyvärr är det inte ovanligt att den typiska eleven har anpassat sitt sätt att tänka och lära till de
förväntningar skolan har men svarar som ett förskolebarn om han kommer utanför skolans
väggar. Gardner säger att risken finns att en lång tids skolgång skapar en grupp människor; …
präglade av att sitta och lyssna, läsa böcker, skriva ner information och genomgå prov som
deras framtid sägs hänga på (s.142,1991). Detta leder till att skolan med orätt anser att de
som lyckas har lyckats och å andra sidan till många ”orättfärdiga ”misslyckanden. De som
idag betraktas som misslyckade i skolan kan ofta visa en relevant förståelse när problem
uppstår i vardagliga naturliga sammanhang. Genom att skolan och det övriga samhället
minimerar vikten av andra intelligenser än de lingvistiskt -logiska får den många elever att tro
att de är dumma.
Skolans brister speglar bristerna i det omgivande samhället med avseende på;


Vår uppfattning av inlärning



Vår uppfattning om utveckling



Vår uppfattning av värdesystem

Skolans uppdrag
Skolan måste lägga lika stor vikt vid likabehandling, känslor, intressen, motivation och
värderingar som vid de kognitiva målen. Undervisningen måste tilltala alla intelligenser och
vara med till att utveckla alla sinnen. Skolans uppgift är att stimulera barnens läroprocesser.
Målet måste vara människor som inte bara kan analysera men som även kan göra rätt saker.
Gardner hänvisar här i sin bok; Den bildade människan77 till Emerson som sade att karaktären
är större än intellektet. Skolan har också en stor uppgift att fylla ifråga om den splittring
människans medvetande ständigt utsätts för.
Vi måste hjälpa eleverna att gå vidare från att upptäcka dygderna78 till att
beundra dem, och från att beundra dem till att hysa en ständig önskan att sträva
efter det sanna, det vackra och det goda i sina egna liv (s.226, 2000).
77
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Gardner. H.2000. Den bildade människan.
Det goda, det vackra, det sanna.
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För att eleverna ska kunna relatera till den verklighet vi lever i måste skolan verka för att
upprätta en levande relation till det omgivande samhället.

Genuin förståelse
Preakademiskt och akademiskt
Gardner talar om att två kulturer möts i och med att barnet börjar skolan. Det har med sig
intuitiva föreställningar om hur saker hänger samman. De kommer till skolan med en alldeles
egen individuell förståelse av världen. Han kallar det för att ha en preakademisk kunskap, som
också kan vara en historisk eller praktisk kunskap. I och med skolstarten möter den
preakademiska kunskapen den mer expertbaserade akademiska kunskapen. Här möts två olika
former för förståelse av världen som nu ska integreras med varandra. Eleverna måste lära sig
se att den preakademiska utgångspunkten är ett annorlunda och ibland djupare sätt att förstå
världen eller ett fenomen på.

Hur lära ut?
Baskunskaper kontra kreativitet?
Gardner tar upp begreppen, a) mimiskt, och b) transformativt lärande. Det första bygger på
imitation, utantilläxor, ritualiserad eller konventionell kunskap medan den andra bygger på att
läraren fungerar som vägledare för elevernas egna idéer och deras nyfikenhet.
I det mimiska står läraren i centrum och kan i stor utsträckning kontrollera utlärandet. Eleven
garanteras på detta sätt att de fått de grundläggande baskunskaperna. De som förespråkar det
transformativa lärandet menar att baskunskaperna kommer med på köpet. Här kan man
uppleva en konflikt mellan det att erövra baskunskaper och grundläggande färdigheter och ett
lärande baserat på den egna kreativiteten, där individens upptäckarglädje är viktigast. En
kombination av de båda skolornas bästa delar är något som Gardner förordar. Vidare betonar
han starkt vikten av att komma bort från alla de påståenden, krav, slutledningar och
bedömningar som kännetecknar dagens undervisning. Språket som används i skolan måste bli
rikare och mer beskrivande, inte vara så abstrakt akademiskt.

Att kunskapa som lärling
Att använda sig av lärlingskapet som kunskapsmetod i skolan ses ofta som gammalmodigt,
risken för att eleverna ska bli utnyttjade är en av de kritiska synpunkterna som hörs. Gardner
menar att många av de element som en lärling får möta är värda att ta upp i dagens skola.
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En sådan blandning kan foga samman olika former av kunskap, medan en klyfta mellan dem
ofta förstör försöken att skapa genuin förståelse (s.134,1991).
Elevernas mer intuitiva kunskap som de har med sig knyts till de nya, vilket underlättar
inlärningen. I detta sammanhang nämner Gardner betydelsen av goda förebilder. Unga
behöver möta människor som kan verka som förebilder, praktiskt, kunskapsmässigt och
moraliskt. Lärlingskapet är ett sätt att tillfredställa de ungas behov av att få relatera till
meningsfulla vuxenroller . Lärlingskapet ska ske i meningsfulla sammanhang. De miljöer som
lärandet försiggår i ska vara ”hela”, dvs. allt som omger barnet ska på ett uppenbart och
inbjudande sätt förmedla vad som ska läras. Eftersom skolan är en institution som verkar skild
från resten av samhället måste den sträva efter att skapa en relation till det omgivande
samhället. Något som få skolor har hittat en lösning på

Processkultur
Ett exempel på en dynamisk metod att undervisa är Art Propel som Gardner varit med om att
utveckla. Metoden användes inom musik, bild och skönlitteratursundervisningen. Här är
eleven mer en lärling och läroprocessen är viktigare än resultatet. Processen i sig är ett
lärande och ett ständigt utvärderande precis så som det går till i vardagslivet utanför skolan.
Som lärare är du en del av processen, som mästare och förebild. Eleven följer sin egen
utveckling med hjälp av dagboksanteckningar och reflekterar över viktiga beslut under
arbetets gång. Dagboksanteckningarna används sedan som ett sätt att reflektera över och mäta
både process och resultat.
Skickliga lärare öppnar upp för ett stort antal infallsvinklar till samma begrepp. Då bryts
stereotypa ensidiga föreställningsmönster. Att arbeta ämnesintegrerat är en väg att närma sig
detta. Gardner betonar flera gånger att det är oerhört viktigt att komma bort från den
kompromiss som han kallar att det korrekta svaret ofta är. Lärarna måste våga ta risker för att
komma till en mer fullständig förståelse. När man arbetar tematiskt resulterar det i att eleverna
får en upplevelse av sammanhang, det skapas en relation. Sammanhangen kan vara verkliga
eller berättade. Ett sådant arbetssätt minskar klyftorna mellan olika kunskapsformer. Projekt
som sträcker sig över lång tid och som på olika sätt involverar individen ett grupparbete är det
mest lovande sättet att lära.
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Den optimala tänkaren kan förstå ett begrepp från flera håll. Om eleverna har uppnått genuin
förståelse visar det sig genom att de kan använda sin kunskap i nya sammanhang.
Den komplett förstående kan tänka kreativt i frågor som är av vikt för samhället och särskilt
om frågor som hon inte tidigare stött på.
En sådan förståelse är alltid föränderlig och aldrig fullständig. Till denna förståelse hör då
också insikten om behovet av och förmågan att skaffa sig ytterligare relevant kunskap. En full
förståelse kräver också att eleven så småningom också kan sätta sina kunskaper in i ett
historiskt perspektiv och reflektera över hur den egna kulturen påverkar den egna förståelsen.
I sin sammanfattning av boken ”Så tänker barn79…” säger han att; Om vi väljer att undervisa
för förståelse eller inte är en politisk snarare än en vetenskaplig eller pedagogisk fråga
(s.252,1991). Målet är att förståelsen grundar sig på en balans mellan färdigheter, rik
information och djup förståelse. Att ta ansvar för en undervisning som ska leda till förståelse
är att använda sig av elevernas och lärarnas sårbarhet som en möjlighet att få de kunskaper
och färdigheter som ska uppnås.

Förståelse och utvecklingen av jaget
Gardner talar inte mycket om jaget men förutsätter i många sammanhang att barnet, den som
ska lära har ett jag, vilket visas i nedanstående citat;
Barnet försöker förstå omvärlden samtidigt som det räknar, tecknar, berättar,
leker, lever, de försöker integrera sitt eget förråd av intelligenser till en
sammanhållen version av mänskligt liv som inbegriper hur föremål uppför sig,
samspel med andra människor och en begynnande bild av jaget (s.94,1991).

Människan och hennes Intelligenser
Människan kan lära sig genom att hon besitter olika typer intelligens. Varje individ har en helt
unik kombination av dessa intelligenser. Om skolan satsar på att tilltala flera slags
intelligenser betyder det att skolans standardkunskaper kan bli tillgängliga för fler elever.
Skolan och samhället kan förhålla sig på olika sätt till detta faktum. De kan dra fördel av de
unika kvalitéer som varje människa bär med sig och kan utveckla, eller minimera och likrikta
dem. Olika kulturer prioriterar olika intelligenser och barnet absorberar snabbt vad som
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Gardner.H. 1991.Så tänker barn och så borde skolan undervisa.
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värderas i det samhälle de lever i. I Uganda är det t.ex. en långsam och omsorgsfull
medverkan i olika aktiviteter det som värdesätts högt.
Gardner bygger sina uttalanden om intelligenserna, i nästa avsnitt, på kognitivt baserad
forskning men säger också;
Människor är hjärnans skapelser, men inte helt och hållet. Till skillnad från
andra organismer är vi delar av en rik kultur, en som har haft sin egen
utveckling, under många tusentals år (s.51,1991).
Med de insikter som idag finns om människan så fungerar hon betydligt mer komplext än
Darwin och Piaget någonsin skulle kunna tänka sig. Han säger att intellektet existerar inte
bara som något isolerat inuti vår skalle men står i ett intimt samband med den kultur och de
ting och människor vi samarbetar med och lär oss av. Insikten om detta menar han skulle
kunna leda oss till en adekvat pedagogik.

De multipla intelligenserna
Intelligenserna visar på hur hjärnan är organiserad. Att stärka dessa intelligenser är inte ett
mål i sig utan ett hjälpmedel för en god utbildning. De fungerar ungefär som datorer som kan
sättas i arbete. En mycket viktig aspekt att ha med när man talar om intelligenserna är att de är
icke - moraliska, dvs. varken moraliska eller omoraliska. För att något ska få kallas intelligens
måste det uppfylla ett antal kriterier. En intelligens måste ha:


En klar utvecklingslinje



Observerats i isolerad form hos vissa människor t.ex., hos genier.



Uppvisat något bevis på lokalisering till hjärnan.

Gardner visar på nio olika intelligenser varmed vi kan uppfatta världen.
1. Den verbala - lingvistiska.
2. Den logiskt - matematiska
3. Den visuellt - spatiala. En förmåga att lösa uppgifter med linjers, ytors och rymders
förhållande till varandra, att känna igen mönster.
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4. Den musikaliskt - rytmiska.
5. Den kroppsligt - kinestetiska . Att kunna förnimma rörelse och läge av olika
kroppsdelar, förmedlat genom musklerna. (muskelsinnet)
6. Den interpersonella. Förmåga att förstå andra, deras intentioner, önskningar
drivkrafter och möjligheter. Att kunna samarbeta.
7. Den intrapersonella. Att kunna förstå sig själv, sina egna önskemål, rädslor och
möjligheter. Att kunna använda sig av denna information för att styra sitt liv. Gardner
menar att vi använder oss av denna intelligens vid vårt val av livsväg.
8. Naturintelligens.80 Att kunna identifiera och särskilja olika arter och se mönster och
sammanhang mellan dem. Förmåga att känna kärlek till tingen. En sådan person känner
sig hemma i organismernas värld och kan mycket väl besitta talangen att ta hand om,
tämja eller samspela med olika levande varelser.
9. Existensiell intelligens. En förmåga eller potential till att intressera sig för de
grundläggande livsfrågorna, det andliga. Den inbegriper även förmågan att försjunka i
ett konstverk och att förhålla sig till existentiella kännetecken som t.ex., kärlek till en
annan människa, meningen med livet, döden och vår världs slutliga öde. Denna
intelligens har ännu ingen bevisad särskild plats i hjärnan.
Gardner resonerar även runt möjligheten av en särskild andlig och en särskild moralisk
intelligens. Beträffande den andliga gör han en jämförelse med den matematisk abstrakta
världen och intelligens. Varför inte en intelligens som är knuten till det andligas abstrakta
värld. Han säger också att om man godtar den personliga världen i en intelligensstudie måste
man även överväga det andligas existens.

Moral
Huruvida det finns en moralisk intelligens eller ej beror bl.a. på om det finns en moralisk
domän att utgå ifrån. Och den måste kunna identifieras. Gardner menar att en sådan domän
kunde beskrivas i form av de samband som finns mellan regler, beteenden och attityder som
styr livets okränkbarhet och det liv man faktiskt lever i. Det handlar om förmågor som att
kunna identifiera och bedöma frågor som rör respekt för mänskligt liv och dess kvalitéer, om
bemötande av frågor som har med människans frihet och rätt att göra.
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Dessa två sista intelligenser beskrivs i Gardners bok, Intelligenserna i nya perspektiv.(2001)
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Om detta stämmer skulle en person med moralisk intelligens kännetecknas av att ha en
förmåga att;


Snabbt kunna identifiera frågor som har med livets okränkbarhet att göra.



Lätt kunna behärska traditionella symboliska tolkningar och koder som har med
heliga frågor att göra.



Ha ett varaktigt intresse för reflektion över sådana frågor.



Gå utöver de konventionella synsätten och kunna skapa nya former eller processer
som kan styra de okränkbara sidorna av mänskligt samspel.

Moralisk intelligens kan accepteras som begrepp så länge det handlar om förmågor eller anlag
och absolut inte om regler. Gardner avslutar kapitlet Finns det en moralisk intelligens?, med
att fråga;
Är det verkligen rimligt att dra skarpa gränser mellan kosmiska frågor –
existens, tidens, livets och dödens natur – och frågor som rör det mänskliga
livets okränkbarhet, – hur människor bör behandla varandra, vilka regler som
ska styra gemensam harmoni och oenighet och så vidare? Skulle det inte vara
mer logiskt att tala om en allmän filosofisk intelligens och inte försöka splittra
upp den genom att försöka precisera det andliga, det transcendenta, det
moraliska, det kosmiska och det religiösa (s.74,2001)?
Den centrala komponenten i den moraliska världen är att ha en känsla av personlig inverkan
och insats, en känsla av förståelse för att min roll är betydelsefull i förhållandet till andra
människor. Mitt beteende måste vara ett resultat av det sammanhang jag står i och mina egna
viljesyttringar. Nelson Mandela och Gandhi nämns som exempel på detta. Gardner kallar det
för att kunna uppfylla sin nyckelroll, vilket kräver ett samspel av flera intelligenser. Då visar
man vilken typ av person man utvecklats till. Denna personlighetstyp är inte en intelligens i
sig.
Moral är alltså i egentlig mening ett fastställande av personlighet, individualitet, vilja
karaktär – och i bästa fall, av den mänskliga naturens högsta förverkligande (s.75,2001).
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De fem allmänmänskliga sinnena
Gardners senaste forskning handlar om hur människan använder sina förmågor. Det har
resulterat i teorin om de fem sinnena, tre av dem räknas till de kognitiva och två benämns som
humana i sina karaktärer. Dessa sinnen är allmänmänskliga och bör utvecklas hos alla
individer. De fem sinnena är


Ämnes/disciplinsinnet (The Disciplined Mind) – att behärska kunskaper och
färdigheter. Disciplinerad inlärning är särskilt viktigt i dagens föränderliga värld där
utbildning pågår hela livet.



Syntessinnet (The Synthesizing Mind) – att besluta vad som är viktigast och
sammanställa denna kunskap på ett användbart sätt.



Kreativitetssinnet (The Creative Mind) – att utforska nya, okända områden.



Respektsinnet (The Respectful Mind) – att uppskatta olikheter och försöker samarbeta
effektivt med människor från olika bakgrund. Redan små barn kan visa respekt utan
att de vet varför.



Etiksinnet (The Ethical Mind) – att försöka agera på ett sätt som tjänar samhället i
stort. En etisk inställning kräver ett genomtänk förhållningssätt.

Till skillnad mot de olika intelligenserna är de fem sinnen inte medfödda utan måste
utvecklas, näras och fostras(be nurtured). 81 Sinnena måste fostras både i skolan, hemma och
på arbetsplatsen i formella och informella situationer. Dessa fem sinnen verkar inte var för sig
utan är sammanflätade och beroende av varandra, som de olika kugghjulen i en gammal
klocka. Om de får möjlighet att utvecklas blir resultatet elever med större tålighet,
motståndskraft (resilience) och effektivitet. De tre första sinnena i uppräkningen ovan knyter
Gardner till hjärnan och de två sista till hjärtat. Att t.ex. ”uppfostra” (cultivate) hjärtat och
respektsinnet börjar i mycket tidig barndom genom att vuxna visar respekt mot sin
omgivning. I en värld där vi dränks i olika typer av information blir etik- och syntessinnena
speciellt viktiga att utveckla.
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Från en recensering av, och intervju med Gardner om hans senaste bok,; Five Minds for the Future, som kom
ut i april 2007. http://www.news.harvard.edu/gazette/2007/05.10/11-minds.html
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Vår globaliserade värld fodrar att vi har en förmåga att förstå och välja ut vad som har
betydelse. Han säger att utvecklingen av etiksinnet kommer att bli allt viktigare för framtiden.
– Människor måste fråga sig vilken sorts arbetare och medborgare de vill vara. Någon som
enbart tänker på sitt eget bästa eller någon som tänker på andras och samhällets bästa?82
(Gardner.2006)
Och hur ska då de fem sinnena läras ut? Omgivningen är viktig och att alla fem sinnena är en
del av uppväxtmiljön, menar Gardner. Och så förebilder, exempelvis lärare, som kan bistå
med stöd, råd och coachning för att bland annat "inskärpa disciplin", "frammana kreativitet"
och "uppmuntra en etisk hållning De etiska frågorna är de allra svåraste att lösa i en värld
präglad av ett högt tempo. Förutsättningarna förändras ständigt. Det finns inga rätta svar,
måltavlan är rörlig, som han uttrycker det.
I ett forskningsprojekt som han deltagit i sedan 1995 har de upptäckt ytterligare en faktor som
har en avgörande inverkan på arbetsresultat. För att arbetet ska upplevas meningsfullt måste
man känna engagemang och tro på det man gör.

Att hitta intresseväckande startpunkter
Varje ämne som eleverna möter i skolan kan man närma sig utifrån minst sex inlärningsportar
eller startpunkter. Med det menas olika sätt att fånga elevens intresse, nyfikenhet och
engagemang.83

1. Den berättande utgångspunkten. Att använda sig av dramatiska berättelser aktiverar
den lingvistiska men också de personliga intelligenserna.
2. Den logisk-kvantitativa utgångspunkten. Numeriska överväganden och abstrakta
logiska tankeprocesser. Att genom t.ex. talsammanhang knyta an till elevens intresse
och förundran. Att söka det logiska sammanhanget i det som sker.
3. Den grundläggande- existentiella startpunkten. Man undersöker de filosofiska och
historiska aspekterna och gör jämförelser. Här hör frågor som handlar om livets
mening, liv, död, kärlek och hat.
82
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Från en intervju i; Pedagogiskt magasin. Augusti. 2006
Gardner.H. Den bildade människan. Kap.9.
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4. Den estetiska utgångspunkten. En konstnärlig infallsvinkel som kan handla om
balans och obalans och riktar sig till användandet av våra sinnen. Det handlar om
färger, former, nyanser, toner. Hur ska man tyda ett konstverk? Att iaktta djurs och
växters formförvandlingar i tiden hör också hit. Gardner betonar att konst inte är en
egen värld för sig utan en del av vårt vardagsliv, liksom av vår historia.
5. Den experimentella konkreta utgångspunkten. Att arbeta praktiskt med material och
att konkret prova t.ex. demokratiformer eller göra odlingsförsök. Att själv göra och
iaktta vad som sker. De material som används ska tilltala de olika mänskliga
intelligenserna, ge dem näring.
6. Den sociala utgångspunkten. Eleverna arbetar tillsammans i grupper med projekt
som pågår i dagar eller veckor.

Temat – tiden och det pedagogiska hantverket
Varje ämnestema måste presenteras utifrån sina egna förutsättningar och sin karaktär, i
relation till de frågor som uppstår, och i relation till elevernas mottaglighet. Om ett begrepp
ska förstås måste dets kännetecken gestaltas på flera sätt. Man bör gå längre än till analogier
och bemöda sig om, både som lärare och elev, att göra gestaltningarna så exakta och
förståeliga som möjligt. Då först leder arbetet till insikt. Därefter sammanställer man de olika
beskrivningarna. En konsekvens av ett sådant arbetssätt är att det krävs gott om tid.
Att som lärare skapa förutsättningar för att utforska och fördjupa ett tema kallar Gardner för
ett pedagogiskt hantverk. Det innebär att man bör vara medveten om vilka intelligenser som
man tilltalar, vilka jämförelser och vilka exempel som bäst kan användas för att det viktigaste
i ämnet ska träda fram till så många som möjligt. Själv ser Gardner det som det största nöjet
med undervisning att hitta nya sätt att förmedla ett tema på till nya grupper elever.

Lärande och ålder
Fantasi och verklighet
Genom återkommande aktiv utforskning av omvärlden erövrar det lilla barnet en allt större
intuitiv förståelse för den. De sker med hjälp av sensomotoriska kunskaper, användning av
symboler och användandet av den parallellt framväxande intelligensen. Förskolebarnet kan
föreställa sig en värld som är annorlunda en den som de upplever med sina sinnen.
Sådana fria och starka fantasibilder lever barnet med under hela sin skolgång. Växlingar
mellan fantasi och verklighet bereder barnen både kunskap och glädje.
84

Gardner menar att barnen utifrån igenkännandet bygger upp symbolsystem som leder dem
vidare i ett slags strömmar och utifrån dessa skapar de helheter och sammanhang. De lär sig
se mönster. Att skapa sammanhang, att skapa sig en världsbild, är en för människan
nödvändig överlevnadsstrategi.
En annan viktig fråga som skolan måste beakta är om den genom sitt sätt att undervisa lyckas
främja den konstnärliga skapandekraften eller om den på olika sätt hämmas genom
undervisningen?
Barnet skapar hela tiden egna s.k. notationer, en rad olika inre ”scheman som kan hjälpa det
att minnas eller tolka det de upplever. Barnet bygger upp egna symbolsystem som i sin tur
refererar till andra symbolsystem. Kunskapen om hur barnen använder sig av dessa
symbolsystem i praktiken är alldeles för liten men är oerhört viktig för pedagogiken.
Han säger att det verkar som om de yngre barnen upplever glädje av symbolisk aktivitet . De
förhåller sig till ord bilder, klossar och musik som ankan till vattnet. Senare, i skolåldern
lyckas inte undervisningen skapa symboler och notationer som på motsvarande sätt skapar
entusiasm och glädje. Detta berör även Gustav Heldén i sin bok; Barns tankar om ekologiska
processer(1994).84Gardner menar att barnen är programmerade att lära sig om sin omgivning i
händelsestrukturer.
Han beskriver fyra sådana strukturer.


I form av sagor och berättelser



I form av topologiska kartor som visar relationer mellan storlek tid och ytor.



I form av digitala kartor som visar kvantitativa aspekter.



I form av ovan nämnda notationer som refererar till andra kunskapsformer.

En bild av världen
När barnen är 2-7 år gamla bestäms många grundläggande tanke mönster. I sexårs- ålder kan
barnen börja skilja olika kunskapsgenrer från varandra. Gardner kallar det för att de kan
urskilja olika områdens kanaler.
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Helden.G. fil.dr i pedagogik. Han hänvisar till begreppet common sense som R. Driver använder sig av när det
handlar om barns föreställningar om naturvetenskapliga fenomen. Helden efterfrågar en forskning på hur dessa
föreställningar är uppbyggda och hur de påverkar elevernas vidare lärande. Barns föreställningar om materiens
natur och transformationer har betydelse för deras senare förhållande till centrala miljövårdsfrågor .
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Redan i fem-sex års ålder har barnen egna bilder eller teorier om hur världen är uppbyggd.
Teorierna omfattar tre områden som överlappar varandra. Barnen stödjer sina teorier på en
mängd färdigheter, prestationer och script(mönster) samt egna värderingar, intressen och
förståelser som de kommit fram till


Det fysiska, de har en teori om materien.



Det levande, de har en teori om livet.



Människan, de har en teori om hjärnan som innefattar en teori om jaget.

Med teori menas här sammansatta förklaringar som har växt fram ur deras upplevelser och
förståelse av världen. De är användbara och starka. Man kan kalla det för barnets
framväxande ontologi. Den är svår att förändra.
För att de tankemönster som bildades innan skolstart ska kunna ändras sätter Gardner upp fem
villkor. De är graderade i ordning från att vara de mest, till de minst svårhanterliga.
1. Kant-Einsteinvillkoret. Kant menade att vi måste uppfatta världen i form av ting,
rymd, tid och orsak. Einstein menade att förståelsen av dessa begrepp kan förändras.
2. Ontolologiska villkor. Föremål känns igen och hanteras på speciella sätt, ex. som
levande eller ej. Vissa går att jämföra. De kan även överföras till andra områden som
är inbyggda i metaforen.
3. Villkorsteorier. Som konsekvens av sitt agerande har barnet formulerat
grundläggande teorier om omvärlden. Dessa ibland naiva intuitiva teorier, som barnet
erövrat innan skolstart, har en stor makt.
4. Styrka, tendens och stil. Personlighet, intelligens och karaktär definierar människor
oberoende av kulturgränser. Dessa kognitiva egenskaper ger barnet möjligheter och
begränsningar i skolan beroende på vilka krav som ställs och hur ämnena presenteras.
5. Miljömässiga villkor. Barnets personliga bakgrund som socialklass, livsstil och
värderingar som påverkar vad barnet kommer att intressera sig för. Ifrån den miljö
barnet lever i absorberas även åsikter om vad som anses rätt och fel, vad som är
moraliskt och hur man bör relatera till varandra och sin omgivning.
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Den sista gruppen är den som troligtvis är mest öppen för förändring i skolsammanhang
(s.114,1991).
När barnet kommer till skolan med sin stora mängd intuitiv kunskap, handlar det för läraren
om att möta eleverna där de är, och bidra till att infoga och eller förvandla denna intuitiva
kunskap in i nya sammanhang. Oavsett ålder behöver eleverna få lov att befinna sig i en fas
av upptäckande och lärlingskap innan de går in i det mer formella lärandet. Det ser ut som att
eleverna måste mogna fram till ett visst stadium i sin utveckling för att kunna ta till sig
kunskap av en ny typ.

Läraren, hennes uppgift och roll
Läraren är en förebild för sina elever både vad gäller färdigheter och attityder. Lärarna måste
lyssna av varje elev. Han/hon måste prioritera ordningsfrågor och disciplin som en
förutsättning och en del av lärandet. Man ska inte endast förlita sig på en pedagogisk metod
men vara öppen för nya insikter, göra analyser av det som sker. Det går inte att härma vad
någon annan har gjort eller sagt.
För de lärare som deltog i Art Propel - projektet som innebar att undervisningen var
processinriktad, tog det 2-5 år innan lärarna hade ett avslappnat förhållande till det nya sättet
att undervisa. Gardner säger att det finns en risk för lärare som har en mycket sofistikerad
kunskap i ett ämne, att de har svårare för att se in i barnens sinnen och känna igen tendenser
till missuppfattningar och stereotypt tänkande. Varje lärare känner igen sig i den dagliga
konflikt de står i. De har krav på sig att vara effektiva, redovisa resultat, följa regler och
procedurer samtidigt som de uppmuntras till och förväntas ta egna initiativ vara kraftfulla och
fantasifulla.85
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Lalander och Johansson, 2007, refererar till Henry Giroux som menar att lärarnas traditionella roll måste
förändras från att överföra befintlig kunskap till att främja en mer aktiv process, där läraren tar ansvar för att
utveckla förhållningssätt som kan stärka det kritiska medvetandet och en demokratisering av samhället. Giroux
analyserar den amerikanska skolan i boken The abandoned generation, .Democracy beyond the culture of fear.
2003
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Bedömning av kunskap
Idag är tester av olika slag samhällets redskap för att bestämma vem som ska få den belöning
som samhället kan ge. Proven får allt större betydelse. Det är nödvändigt att utveckla andra
sätt än de akademiska för att bedöma kunskap.
Som lärare ska du visa att du bryr dig om en hög standard på resultaten. Det är extra viktigt i
vår tid där ett högt tempo, snabbproducerat och ytliga ogenomtänkta argument allt för lätt
godtas. Det är viktigt att du på ett omsorgsfullt sätt ger tid för en tillbakablick på
läroprocessen tillsammans med eleverna. Att utvärdera borde bli en daglig vana för att kunna
ta till vara på de erfarenheterna man gör. Tidigare hade lärare och elev en mer kontinuerlig
samvaro under längre tid, flera år. Nu är formerna för bedömning av eleverna baserade på ett
mindre personlig relation. De metoder man använder och som favoriseras förs allt längre bort
från den djupare förståelse som lärarna önskar att eleverna ska få. Det bästa sätt att mäta
kunskap är att presentera obekanta problem för eleven och följa upp med öppna intervjuer.

Sammanfattning
Vägar och möjligheter till lärande
Signifikant för genuin förståelse är att den kunskap eleven har tillägnat sig ska kunna
användas i helt nya situationer på ett kreativt sätt. För att uppnå denna djupa förståelse menar
Gardner att pedagogiken ska tilltala hela människan. Den ska tilltala alla intelligenser och
utveckla alla sinnen.86 Han beskriver några inlärningsportar som utgångspunkt för ett sådant
lärande. Det betyder att han sätter elevens egenaktivitet i centrum. Lärandet ska försiggå i en
miljö som står i ett relevant sammanhang till det som ska läras. De vuxna ska med sitt sätt att
vara, fungera som förebilder ifråga om praktisk/ teoretisk kunskap och värdegrundsbildande
attityder. Han menar att det miljömässiga villkoret, som inkluderar den fysiska och den
sociala miljön, är den faktor genom vilken skolan kan påverka eleverna mest.
Skolan måste ta mötet mellan den intuitiva och den akademiska kunskapen på allvar. Den
måste även förhålla sig till att barnet går igenom mognadsfaser i förhållande till att ta in nya
typer av kunskap.
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Jag ser kopplingar mellan Steiners beskrivning av sinnena till Gardners intelligenser samt likheter mellan
Gardners fem sinnen med hur Steiner och Bergström karaktäriserar jaget.
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Då skolan idag fungerar som en skyddad verkstad skild från det övriga samhället menar han
att en av de viktigaste uppgifterna ligger i att hitta meningsfulla kontakter till olika
verksamheter runt skolan. Gardner lyfter speciellt fram två sinnen som skolan bör främja
utvecklingen av; etiksinnet och syntessinnet.
Att genom undervisningen utveckla dessa sinnen, betyder att skolan befrämjar en individuellt
förankrad känsla för att tjäna samhället, samt en förmåga att se sammanhang och bilda
omdömen. Förändringsarbetet mot en bättre skola beror på om ett nytänkande kan
implementeras på flera nivåer.


Vår uppfattning av inlärning



Vår uppfattning om utveckling



Vår uppfattning av värdesystem

Förändring tar tid, vi vuxna behöver lång tid att förändra våra invanda tanke-, attityds och
handlingsmönster.
Till sist följer här några glimtar av hur Gardner själv sammanfattar sin syn på lärande och
skola .
Ur skolan släpps unga vuxna som är präglade av skolan som kulturinstitution. De har lärt sig
kognitiva färdigheter utifrån gällande kursplaner och har med sig de vanor och tänkesätt som
råder i skolan. Han ställer frågan; - Är elevernas kunskaper av värde för alla slags yrken och
behov samhället har?
Vi kan idag se tydliga upplösningstendenser i vårt mänskliga medvetande; Vi skapar utan
etik, vi är otroligt intelligenta men utan moral. Att bygga sin lycka enbart på en Wall Street karriär är inte nog för att känna en tillfredställelse som människa. Andra delar av den
mänskliga anden förtjänar att bli erkända, respekterade och vördade. Gardner menar att vi
inte ska finna oss i denna splittring. Vår strävan måste vara att som kulturmänniskor, åter
knyta samman våra dygder87 i oss.
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Åhs. O, talar i sin bok; Vägen till en inre kompass, om utvecklingen av dygder och sambandet med jagets
utveckling. Han menar att vi måste öva oss i alla delar av våra liv på samma sätt som vi tränar vår kropp. Med
hänvisning till K. Popov`s bok The family virtues Guide, säger han; Om barn lämnas åt sig själva, utan
relationer och utan att träna dygdigheten, har de en tendens att endast sysselsätta sig med det som roar
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Varje människa måste ges möjlighet att hitta sin egen känsla för vad som är rätt, oberoende av
samhällets signaler. Vi måste utveckla en korrigeringsmekanism i vårt eget inre.
Som avslutning lyfter han fram tre begrepp som använts av många kulturer för att sätta viktiga
livsfrågor och problemställningar in i ett perspektiv.
Det goda.
Det vackra eller sköna.
Det sanna.
Vilka bidrag vi som människor kommer att ge till det samhälle vi föds in i beror, …
på hur rotade vi är i visioner om det sanna, det goda och det sköna, på vår beredskap att
handla utifrån dessa visioner, individuellt och synergetiskt (s.227,2000). Det kommer an på
hur vi förstår det förunderliga och det bestående runt oss, på den plats vi lever, i vår tid.
Vaclav Havel sätter denna utmaning på sin spets när han säger;
… Det är som om världen blivit för mycket för oss att hantera. Huvuduppgiften
under den kommande eran är dock någonting annat: en radikal förnyelse av vår
ansvarskänsla. Vårt samvete måste komma ikapp vårt förnuft, annars är vi
förlorade.88

dem.(s.66,2004) Som exempel på dygder nämner han respektfullhet, mod , ansvarskänsla, rättfärdighet,
initiativkraft och förmåga till kärlek och solidaritet
88
Del av citat ur avslutningskapitlet, i Gardners, Den bildade människan, kap.11 .
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10. Neuropedagogiken och
möjlighetsskolan
Kunskapen om hjärnan som grund för pedagogikens
utformning och innehåll
(Jag).. tycker mig se varje barns oändliga möjligheter – det strålar ur deras ögon och
beteende. Vi har ett ansvar att inte leda barnen vilse med våra uppfostringsåtgärder
(Bergström, bokomslaget, 1995)
Matti Bergström, läkare och hjärnforskare, vill med sin forskning visa på nya vägar att se på
barn, skola och samhälle. Hans teser bygger helt och hållet på forskning som visar hur hjärnan
utvecklas och fungerar. Pedagogiska teorier idag är ofta motstridiga och influerade av bl.a.
politikers önskningar för vad samhället behöver. Att se på barns utveckling utifrån hjärnans
utveckling är att placera frågorna i relation till en mera neutral grund, det är att basera
pedagogiken på hjärnfakta.(förord, 1995)
På grundlag av sin forskning kommer Matti Bergström fram till att dagens skola i stort sett
bara tilltalar den ena delen av hjärnans kapacitet, den ger hjärnan kunskaper i form av teori
och information men försummar att utveckla den förmåga som gör att vi kan; använda denna
kunskap för människans väl.(ibid.)
I hjärnan finns bestämda delar som är till för just användandet. För att dessa ska komma till
nytta fodras bl.a. förmåga att skapa, förmåga att se helheter, göra urval och att kunna
utvärdera sin omgivning och sin egen situation. Dessa humana resurser kan anses vara
avgörande för människan och mänsklighetens framtid.(ibid.)För att beskriva barns utveckling,
uppfostran och skolgång kan man utgå ifrån följande tre aspekter;


Den neurofysiologiska.



Den mentala.



Den systemteoretiska.
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Den tredelade hjärnan och jaget
Hjärnstammen - hjärnbarken och det limbiska systemet .
För att förstå hur den nya skolan bör inrättas måste vi först se på hjärnan. Både psykiska och
fysiska fenomen som uppstår i oss är underkastade det faktum att hjärnan är det organ som i
sin funktion befinner sig mellan vår inre och yttre värld och är förbindelselänken mellan dem.
Utifrån det kan vi se att vår själsliga och kroppsliga hälsa är intimt förbundna med varandra.
Utan att gå in på detaljer vill jag kort beskriva dessa tre områden och dess funktioner.

Hjärnstammen
Hjärnstammen utvecklas färdigt redan i fosterstadiet och representerar en existenskraft, som
senare i boken kallas medvetandekraft. Den ger hjärnan en förnimmelse av är, att vara. En
förnimmelse av att finnas till i tid och rum. Intryck som smak lukt upplevs då som
helhetsmässiga utan detaljerade strukturer. Stammen har starka funktionella förbindelser med
det vegetativa systemet, genom hormoner osv. Stammen förmedlar position i det yttre rummet
samt s.k. primitiva, långsamma rörelser som simrörelser vridning av kropp och nacke samt
balans och jämvikt. Hjärnstammen


Fungerar som ett komplext icke linjärt system där kausala lagbundenheter inte gäller.



Kallas även här för den djupare ”humana hjärnan”



Är hjärnans kaospol

Hjärnbarken
Svarar för upplevelsen av det som existerar.
Förmedlar viljestyrda, snabba välkoordinerade rörelser, kopplade till tid och rum.Stora delar
av barken består av områden som mottar och sänder signaler till och från individen och
hennes omgivning. Dess egenskaper bygger på observation. Hjärnbarken


Är ett mindre komplext linjärt system med element och kunskap kopplat till linjära
kausala lagar.



Förmedlar information om yttervärlden till jaget.



Är hjärnans ordningspol. Bygger upp ordnad kunskap i stabila system.
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Det limbiska systemet och jaget
Det limbiska systemet är hjärnans neurofysiologiska JAG. Detta system tar hand om och
förenar signaler från hjärnstammens kaospol och hjärnbarkens ordningspol. I detta jag sker en
kollision mellan kaos och ordning, en mycket komplex mötesplats i vårt inre. Nervbanor i
form av ett mycket förgrenat nätverk förenar de båda ovanstående systemen och verkar
tillbaka på dem. Det limbiska systemet tar emot tre olika slags material;


Exakt miljöbunden information som strömmar från sinnena och hjärnbarken. Den är
tids – rums strukturerad och logiskt kombinerad. Den har utvecklats för att vi ska
kunna behålla vår position i den miljö vi lever i.



Idéer. Absurda konstruktioner som strömmar från hjärnstammen med kaotisk och
turbulent information. De har ingen logisk förankring. Dessa strömmar kallar Matti
Bergström för möjlighetsmoln.(s.53,1995)



En sammankoppling av de andra två dvs. fritt och utan någon lagbundenhet
kombinerade konstellationer av både absurda och logiskt sammansatta konstruktioner.
Vissa forskare kallar det nonsensmaterial.

Förmågan att utföra denna kombinatorik kommer från det fria jaget. Jagets arbete med sin
förankring i det limbiska systemet mynnar ut i tre för människan tillgängliga grundresurser.
Det styr vårt beteende. Matti Bergström kallar dem energi, information och värde. En ensidig
utveckling av informationsdelen på bekostnad av värdedelen kan leda till att personen inte har
förmåga att använda sig av informationen och relatera den till en helhet. En annan ensidighet
som kan uppstå är att utvecklandet av stor fysisk och mental energi utan kunskap och
värderingar, leder till våld. För att hjärnan ska kunna använda ordet JAG måste både
hjärnstammen och hjärnbarken vara i funktion. Neurofysiologiska fynd visar att det limbiska
systemets aktivitet bl.a. ger sig uttryck i negativa och positiva attityder och i individens
mentala innehåll. Det inverkar på emotionella nyanser, minnesfunktioner och inlärning.

Några hållpunkter angående hjärnans utveckling.
En grundprincip för utvecklingen av hjärnan är att utvecklingen av vissa förmågor i en tidig
ålder leder vidare och lägger grund till eller är förutsättning för utvecklandet av andra
förmågor. Detta gäller även för de högre mentala funktionerna. En annan faktor som har
betydelse för hur man ser på barnen är att deras hjärna utvecklas i abrupta hopp(s.38,1995)
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Alltså inte successivt steg för steg till en högre nivå. Återkommande perioder av regression
hör till hjärnans normala utvecklingsdynamik. Typiskt är att det nya jaget tar avstånd från det
gamla och en slags kris uppstår mellan jagnivåerna. Kamp och konflikt är karaktäristiskt i
sådana skeden av barnets utveckling.
Det lilla barnets 3-5års jag är inte i stånd att koncentrera sig på den yttre miljöns informativa
innehåll. Det är istället möjlighetsmolnet som dominerar barnets värld och utvecklas genom
leken. Genom leken och dess kaoskraft kan hjärnans stelare mönster utvecklas till nya stadier.
Leken förhindrar att hjärnan i sin logisk-kunskapsmässiga aktivitet blir ett slutet system.
I 5-8 års ålder sker en övergång då hjärnbarken successivt mognar fram till att ta överhand
och kontroll över jaget. Barken inverkar på jagets funktion. Barnet intresserar sig nu mer för
detaljer och relationer. Det utvecklar också en större motorisk kroppskontroll. Fram mot
puberteten utvecklas nu förmågan att abstrahera yttre verklighet från tankeinnehåll.
För att det logiska teoriinnehållet i hjärnbarken inte ska utveckla en rigid struktur är det
nödvändigt för det abstrakta tankeinnehållet att få möta lek och fantasi.
Kunskapsåldern börjar när hjärnbarken utvecklats så långt att den får just detta intresse för
logiskt ordnade strukturer. Barkfunktionen börjar då lösgöra sig från stammens inverkan.
Under denna period finns en stor risk att det limbiska systemet inte lyckas upprätthålla en
kontakt med dessa båda delar. Detta kan ske om skolan och föräldrarna inte appellerar till de
tidigare utvecklingsfaserna i hjärnans utveckling. Hjärnan svänger då mellan det kaotiska och
det ordnade, vilket kan resultera i att barn utan synlig orsak får aggressionsutbrott. Under
denna tid måste hjärnstammen, den djupa ”humana hjärnan” stimuleras.
Sett ur hjärnans synpunkt är dagens skolelever barkindivider med en hjärnstam som arbetar på
lägsta nivå och med minsta möjliga kraft. Sådana elever är lätta att programmera och saknar
egen initiativkraft.

Jaget
Typiskt för jaget är, jag är medveten och jag vet. Typiskt för det är också instabilitet,
rörlighet, kreativitet och att kunna värdera. Det omfattar alltså en vidsträckt värld. Barnens
jag är ett UR-JAG som då det inte är riktat eller bundet har sinne för helheter (s.89,1995).
Matti Bergström talar om det fria jaget som en tredje värld mellan själ och materia
(s.43,1995).
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Jaget har en förmåga att förhålla sig till och använda sig av kaos och ordning, och är inte styrt
av det genetiska arvet. Den värld som jaget representerar kan inte härledas ur varken
hjärnstammen eller hjärnbarken. Jaget är unikt i detta avseende och är det som gör människan
till människa. Han säger att endast det faktum att det finns är genetiskt betingat. Jaget har inga
lagar som binder det till att agera på ett speciellt sätt alltså är det inte något att forska på
utifrån en logisk empirisk utgångspunkt. Vi kan aldrig veta hur det fungerar, vi kan bara
värdera dess funktion, dvs. uppskatta de fenomen som finns där (s.44,1995).Endast om vi
dresserar unga hjärnor till att anta vissa beteenden så binds deras neurofysiologiska jag till
dessa beteenden. Jaget är fritt med hänsyn till att det har en förmåga att välja. Med det menas
att jaget inte äger någon totalfrihet men en frihet att göra något (s.219,1995). Och med detta
följer ett ansvar.
När kaos kommer in och möter de stabila kunskapsstrukturerna i hjärnans förstörs de gamla
strukturerna delvis och nya strukturer byggs upp. Ny kunskap bildas. Detta nya
kunskapsbildande sker även också när vi vistas ute i naturen, utan att källan till uppkomsten
av kunskapen kan härledas logiskt. Kaos kan även uppstå i jaget genom att hjärnbarken tar in
för mycket information. Då börjar hjärnbarken och jaget att agera hyperordnande vilket kan
skapa oordning i individ och samhälle. I normala fall uppfattar jaget signalerna från
hjärnbarken som neutrala. Det som här är beskrivet är att ur kaos uppstår ny kunskap och nya
psykiska innehåll som vi inte kan planera fram eller koppla direkt till sinnesobservationer.
Själva källan till det nya ligger just i hjärnans tillstånd av att vara i kaos, och där gäller varken
kunskap eller logik. Här står jaget i mötet mellan reptil/humanhjärnan och den högt
utvecklade bark/vetenskapshjärnan. Medvetandekraften gör att det som sker i jaget bibehålles
som en helhet.
Sådan kunskap har uppstått på kreativ väg; vi har här att göra med jagets skapande förmåga
(s.46,1995). Ett exempel på detta är när jag får en idé.
När sådan ny kunskap ska bli till i hjärnans jag sker en kamp som vi all känner till från våra
egna liv. I hjärnans nervnät tävlar informationskoder med varandra om utrymme och tillvaro.
De som förlorar kampen tillintetgörs inte, men får dra sig tillbaka till en mer undanskymd
plats i jaget.

.
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Att kunna välja och värdera
Med hjälp av medvetandekraften som kommer ur hjärnstammen samlar jaget ihop
delprocesserna till en helhet. Förutsättningen för denna process är just individens kamp och
förmåga till helhetssyn. En klar tanke kan störas av starka känslor. Så ska det vara. Denna
process ska pågå för att kreativitet urvalsförmåga och värderingskapacitet ska kunna bli till
verklighet hos barn och ungdomar. Matti Bergström säger (s.50,1995);


Bakom våra inre värden ligger alltid kaos och kamp.



Logiska processer kan inte producera värden och heller inte analysera värden.



Förmågan att värdera kommer till uttryck i valet av kunskap och energi som används i
en viss situation.



Idéer och värden tillhör det fria jagets värld och i sig själva lyder de inte yttervärldens
materiella lagbundenheter eller den inre världens själsliga fenomen (s.51,1995).

Om jaget mer eller mindre använder sin kunskap och sin energi på måfå uppstår
värdeinvalider utan helhetssyn. Här fattas kaoskraften. Om det till jaget av någon anledning
inte strömmar energi och kaos från hjärnstammen hamnar jaget i ett slutet system som inte
kan utvecklas till högre stadier. Sådana jag kallas här värdeinvalida jag.
Förmågan att värdera utvecklas i repriser under hela barndomen och är först mogen efter
puberteten. Denna förmåga kan inte begrundas med logiska argument och är ingen kunskap,
istället kontrollerar värdena kunskapen och vår energi, både den andliga och den fysiska.
Att det i jaget bildas nya oförutsägbara och unika värden hänger samman med fenomenet
kreativitet och vårt möjlighetsförråd. Hela hjärnan är inblandad i denna process, både hjärnans
inre och yttre miljö.
Bergström kallar värdekraften för enaxi89 (s.84,1995) och; den bestämmer i form av värdering
hjärnbarkens kunskapslogiska operationer.(ibid.)Denna kraft är mycket stark hos barn, de
lägger in sitt personliga värde på den kunskap de har inhämtat. Det får till konsekvens att den
ofta skiljer sig från det värde som föräldrar och lärare lägger i samma kunskap.
Hjärnan berättar för oss att värdelös kunskap inte skapar några energiströmmar eller annan
effekt i hjärnan. Kunskapen måste väcka nyfikenhet och intresse.
89

Från grekiskans axia som betyder värde(s.84,1995)
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Om enaxikraften hämmas genom att det kaotiska i barnen inte får utlopp avtar
inlärningsförmågan. Endast enaktisk kunskap fastnar i hjärnan. Om barn inte lär sig att välja
och värdera handlar de utan att förstå konsekvenserna. Det beror på att deras val inte har sina
rötter i en human grund utan i en logisk. Genom att ge barnen möjligheter att tro, drömma och
leka lär de sig göra inre val och avvägningar. De utvecklar ett förhållande till sina själskrafter
(s.221,1995). De får möjlighet att ta ansvar för sitt mentala liv.

Hjärnans möjligheter, ”Möjlighetsmolnen”
Vad är detta fria kombinationsbrus i det limbiska systemet bra för? Jo, det fungerar som en
möjlighetsreserv när du råkar ut för oväntade förändringar. Det räcker emellertid inte att bara
ha idéerna, de måste också engagera jaget så att de får en plats i denna möjlighetsreserv. Då
måste jagets skaparkraft träda in.
I detta sammanhang måste det påpekas att de logiska tankemönstren är slutna system som gör
motstånd mot varje form för förändring. Störningarna av de slutna system som hjärnbarken
bygger upp kommer från kaoset i hjärnstammen. Motkrafter till de slutna systemen är;


mystifierande mot vetande.



tro mot analyserande.

Strömmarna, eller rörelserna av dessa olika variationer av material i det limbiska systemet
kallas här möjlighetsmoln. Dessa ”moln” är grunden för jagets möjliga handlingar, även
sådana som jaget kan vilja förverkliga i relation till sin miljö. Ett exempel. Om eleverna ska
kunna uppfatta naturen så krävs att möjlighetsmolnet är välutvecklat. Hjärnan värdesätter och
besjälar då naturen. I barnet uppstår det en hållning som många naturfolk har, att naturen har
en själ, de behandlar den då som en del av dem själva. Möjlighetsmolnet är som ett
garnnystan där idéer sparas, möjliga att realisera i framtiden. I detta nystan av trådar finns
lagrad mental tid som en resurs som kan användas för den fysiska tiden. Det som nu beskrivits
är vår förmåga till fantasi.
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Fantasibilderna fungerar som ett öppet system i ständig förvandling. Med tanke på att
fantasin i vårt västerländska samhälle inte tilläggs någon verklig betydelse säger Matti
Bergström; Vårt kunskapscentrerade sätt att se på världen har berövat oss förmågan att
fantisera fritt, ödesdigert för samhället, då vi inte tycks kunna klart värdera vår framtid
(s.54,1995).
Även leken, drömmarna och sagorna nedvärderas på detta sätt. Bara det faktum att de
existerar i våra hjärnor och att vår framtid finns gömda i dessa beteendeformer gör att; framtid
är lika verkligt för jaget som nutid (s.55,1995). Alla dessa molnaktiviteter finns till för att
hjärnan ska utvecklas, för att öppna upp hjärnbarkens slutna system och vara en garanti för
vår kunskapslogiska utveckling.
När det lilla barnet leker tänker barnet i sina möjlighetsmoln, de ser framtid mer än det
förflutna, de ser tingens möjligheter mer än dess funktioner. Pinnar och stenar blir till levande
väsen. Barnet ger tingen ett värde samtidigt besjälar det möjliga barnen. Lek är en skapande
kraft som utvecklar samhället och som kreativa människor i alla åldrar använder sig av. Om
en människa har tillgång till ett välutvecklat möjlighetsmoln betyder det att han/hon
förnimmer möjligheter och vägar till lösningar runt tingen omkring sig. Det fysiska
kompletteras liksom med en virtuell rymd som delvis sammanfaller med den materiella. Ofta
finns en längtan hos dessa människor att använda sig av sina idéer.

Tro och vetande
Hur reagerar jaget på att stå mitt i denna ström av information från hjärnans olika delar? Och
hur verkar återigen jaget tillbaka på de olika områdena?
Svaret på den första frågan är; jaget reagerar ofta med osäkerhet som kan bero på antingen
brist på kunskap från yttervärlden(jagets yttre miljö) eller brist på förmåga att hantera (jagets
inre miljö) situationen. För att vi ska kunna känna oss trygga med vår omgivning behöver vi
den säkerhet som hjärnbarken förmedlar till det limbiska systemet. Om den saknas känner vi
oss osäkra. Vårt inre som också verkar in i det limbiska systemet förmedlar kaos och
turbulens. Jaget uppfattar denna kraft som ostabil och svårförutsägbar. Men hjärnstammen
förmedlar även helhetsmässiga strömningar som inte är bestämda av tid och rum.
Kraften har ingen struktur utan yttrar sig som ett slags andligt kraftfält och; skapar nyfikenhet
entusiasm och intresse (s.60,1995). Om denna kraft skulle bli för starkt verkar det istället
störande på hjärnans och jagets verksamhet.
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Kännetecknande för hjärnan är att den inte tål osäkerhet. Pågår osäkerheten för länge uppstår
rädsla och ångest. Hur kan vi möta våra olika rädslor?
Rädsla för yttre ting kan vi möta med ”att veta” . Den inre rädslan möter vi med ”att tro” men
i en vid bemärkelse. Det kan ta sig uttryck genom konst, myter religion, en tro på ett liv efter
döden m.m. Barn har från början med sig ett förhållande till det mystisk mytiska vilket hjälper
dem att se helheter. Om de har ett sådant sinne är de inte rädda för döden, den ingår i ett
naturligt förlopp liksom ett liv efter döden. Tron är kraften som kan bemästra jagets
kaosinnehåll (s.62,1995). Idag kan vi se de ungas stora intresse för virtuella världar, kanske är
det deras vapen mot ett inre kaos. Det jag vet det tror jag på. Det jag tror behöver jag inte
veta (s.64,1995).
Matti Bergström gör en jämförelse; när vi rör oss är våra viljestyrda rörelser inbäddade i
omedvetna positionsrörelser som styr vår kropps helhetsfunktioner, rörelserna styrs då från en
samverkan av bark och hjärnstam. På samma sätt är det med tro och vetande, de är två
likvärdiga och nödvändiga funktioner i hjärnan. De är lika realistiska och sanna båda. Här i
västvärlden betonas vetandekulturen, i andra delar av världen kan betoningen ligga på tron.
Pedagoger bör särskilt beakta att barn behöver ha tillgång till bägge dessa hjärnans världar
för att kunna utveckla sig till fullvärdiga människor. I kapitlet Hur fungerar barnhjärnan,
säger Matti Bergström att förutsättningen för att barnen ska utveckla ett starkt jag är att tro
och vetande får utvecklas parallellt. Tron verkar förebyggande så att inte rädsla, ångest och
osäkerhet får fäste i jaget. Ångest för en osäker framtid och en framtid utan värden kan man
ofta se hos unga människor i samhället idag. De vet mycket till ingen nytta om de inte har
tron. För som vi sett, i hjärnan bärs vetande av tro (s.80,1995).

Konsekvenser för pedagogiken; - en jaguppfostran.
Med Janusansiktet som bild ska vi med uppfostran och undervisning lära barnen att
kommunicera mellan deras inre värld och världen utanför dem. Detta gör dem starka, de får
självkänsla och hittar balans i sina liv. Undervisningen bör vara emotionellt inriktad och
innehålla kamp och konflikt som bjuder eleverna utmaningar och problem som sedan kan
lösas.
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En sådan undervisning garanterar att informationen fastnar i hjärnan. En välutvecklad
värdekapacitet tillsammans med en helhetssyn utvecklar jagets emotionella förmågor så att
dess energi används på ett positivt sätt. Målet är att inte styra, men att hjälpa dem att hitta sin
egen väg. En jaguppfostran!
Matti Bergström nämner i samband med detta att kunskapsförmedlingen i skolan ska vara
aktiv och ha ett högt enaxivärde. Den ska vara spännande och väcka intresse. Vi ska inte
tvinga på dem våra tänkesätt. Först när intresset är väckt för det nya kunskapsstoffet kan man
över gå till grunderna och till den gamla kunskapen, för att uppnå förståelse. En invers,
omvänd, pedagogik.
Vi måste vara medvetna om de utvecklingsfaser som den fysiologiska hjärnan genomgår och
de mentala konsekvenser de för med sig. Som lärare ska vi försöka skapa de optimala
förutsättningarna för denna utveckling. Detta för att varje teori som barnet griper ska kunna ge
anledning till en vidare utveckling. Här är återkopplingarna till tidigare faser av betydelse då
de inverkar på de kommande. Denna regressionsförmåga hör till hjärnans sätt att utvecklas.
Bildmässigt beskrivs denna dialog mellan det kaotiska och det ordnande krafterna i en
utvecklingsspiral där de olika beteendeformerna är inskrivna90. Spiralen visar utvecklingen av
vårt sätt och vår förmåga, att tänka. För barnet är det nödvändigt att ha tillgång till tidigare
svunna rikedomar för att de ska kunna placera in detaljerna i helheten och öka förmågan att
göra val och värdera. Tro och vetande kan förenas till en världsbild.

90

Spiralen(bild 10, s.92,1995) tar utgångspunkt i dialogen mellan hjärnstammen och hjärnbarken. Mellan dessa
polers kaos och ordningskrafter uppstår kreativitet och förvandling. Utvecklingen sker genom att hjärnan har
möjlighet att återanvända till tidigare stadier. Kvaliteter som förbinds med hjärnstammen och utvecklas med
barnets ålder är;
 Älskande


Forskande



Mystifierande



Troende

Förmågor som utvecklas i hjärnbarken vartefter barnet blir äldre är följande;
 Lekande


Vetande



Analyserande



Värderande
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En sammanfattning av det ovan beskrivna är att de grundresurser som styr vårt beteende är;


Värde



Information



Energi (kraft)

Målet för läraren är att eleven ska utveckla dessa resurser och kunna använda sig av dem
tillsammans, så att värde styr information och information styr energin (s.154,1995).
Energiresursen måste utvecklas, både den fysiska och den mentala genom rörelse, idrott,
nyfikenhet och entusiasm. Den är igen en förutsättning för att vara kreativ, kunna ta till sig
information och att kunna välja. Undervisningen borde sträva efter att skapa sådana
förhållanden och en sådan atmosfär att eleverna ges möjlighet att skapa sina egna värden. Tids
och rumsramar får inte styra lärandet. För att uppnå skolans mål vad gäller utveckling av
kompetenser som;


Kreativitet och helhetssyn



Empati och förmåga att värdera



Ett demokratiskt och kärleksfullt förhållningssätt

så kan inte undervisningen enbart bygga på ordning, information och logik. Man kan inte lära
in de ovan nämnda förmågorna, de måste uppstå! Eleverna måste få leva i ett aktivt kaos för
att deras hjärna ska få bränsle.

Skolan som verksamhet
Skolan består i sin helhet av många olika slags hjärnpopulationer; av lärare, elever, föräldrar,
beslutsfattare i stat och kommun. Om vi utgår från dagens skola och ett systemteoretiskt
tänkande kan vi komma fram till följande tre huvudområden,


Den ordinarie kunskapsskolan, som här är problemsystemet. Elever, lärare och
rektorer. Ett slutet system på grund av gällande lagar och regler.



Samhället. Hem, gata och gård, symbolerna för frihetsmiljön utanför skolan. Här finns
lagar men systemet är ändå öppet jämfört med skolans, då de inte regleras på samma
snäva sätt. Här finns familj, släkt, arbetsplatser, alla människor.
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Staten, representerad av tjänstemän och politiker på olika nivåer. Ett slutet system som
regleras av lagar och förordningar.

I dagens skola hindrar kunskapsskolan och staten energi att strömma in i skolan. Det vi kan
göra är att öppna skolan mot samhället i form av projekt, öppet hus och olika former för
delaktighet. Eleverna måste få möta det reala, verkligheten. En sådan förändring är en garanti
för utveckling. I en sådan öppen skola passar alla hjärnor in, också de som idag hamnar
utanför.
Eleverna ifrågasätter oss vuxna, våra regler och värderingar. De är små revolutionärer som
representerar ett kaos och utmanar skolans ordning och slutna system. Kaoskraften har med
barnets fria vilja att göra. Katastrofer och kaos är en del av det kreativa barnets inre värld.
Skolan måste ge utrymme för denna kaotiska vilja för att de ska kunna leva och utvecklas i sin
möjlighetsvärld. Vår värld möter deras, i skolan, precis som hjärnbarken möter stammens i
det limbiska systemet. Detta möte leder till, precis som i hjärnan, till kreativitet, urval och
utveckling.
Miljön i skolan ska vara estetiskt utformad, levande och dramatiskt gestaltningsbar. Många
lärare vet att dagens skola inte gör tillräckligt för att eleverna ska kunna utveckla dessa sidor
som

leder till

en större medmänsklighet.

Statens

krav på skolan gynnar en

informationspräglad undervisning. I denna möjlighetsskola ska lärarkåren bestå av vuxna med
olika typer hjärnor, de ska vara kreativa individer med expertis på varsina områden, samtidigt
som de ska se till att helheten fungerar. Bergström skriver att lärarna inte är högt värderade i
dagens samhälle.

Sammanfattning
Skolan ska vara en skola för livet som kännetecknas av Moral - Mångfald - Möjligheter.
Skolan ska bidra till att utveckla barnets egna allsidiga resurser i största möjliga grad.
Utifrån de förutsättningar som hjärnan behöver för att utvecklas är dagens skolbegrepp
alldeles för snävt. Skolan måste öppna upp sina slutna strukturer och föra in ett
helhetstänkande och en kärlekskraft som leder till lösningar som är till för allas bästa. Öppna
skolan mot hem, gård och gata, då får eleverna och deras hjärnor möta många andra med
andra slags kunskaper och färdigheter. Allt är skola!
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Aktiviteter och infall ska få lov att påverka skoldagen och hela skolan. Konflikter skall få lov
att uppstå men också lösas. Det optimala var om inga regler behövdes istället fanns värden att
ha som rättesnören. Betyg ska inte finnas. Eleverna gör egna anteckningar om sina arbeten
och visar annars fram vad de kan.
Lärarna måste få sitt värde tillbaka i förhållande till eleverna enbart i kraft av den respekt som
kollegor och elever känner för dem. Då behövs inte många ord, ingen kraft eller extra energi
för att nå fram till dem. Om inte eleverna får utlopp för sin energi kraft och kreativitet gör de
revolt. Om inte lärarna på samma sätt får använda sina krafter leder det till utbrändhet.
Stormar och turbulens måste tillåtas i kommunikation och samvaro, det är dessa
som producerar skolans viktigaste material, alstrar idéer, värden, opinioner och
tänkesätt som kan förverkligas i;
 Målsättningar
 Reella handlingar
 Reella alster (s.206,1995).
Hur denna skola ska utformas i praktiken är upp till pedagogerna.
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10. Waldorfpedagogiken
Inledning
Redan på 192091-talet, talade Rudolf Steiner92, waldorfpedagogikens grundare, om behovet av
en ny pedagogik som talar till hela människan och om behovet av att se på människans
utveckling i ett intimt förhållande till omvärlden. En ny tidsepok kräver ett nytt sätt att
uppfostra och undervisa. Ett av kännetecknen för den tidsandan menade han var att den
präglades av ett materialistiskt sätt att tänka. Steiner säger också att; Människan har mer och
mer drivits in i sin egen egoitet (s.158,1919 Man har inte varit i stånd att begripa hur det
själsliga i människan står i förhållande till hela världsalltet (s.29,1919 ). I ett tal till lärare
säger han att han ser på startandet av waldorfskolan som en kulturgärning och som en
motkraft mot att människan mer och mer betraktas som en schablon. Samtidigt beskriver han
att dagens människa strävar efter individualitet och social form, efter att utveckla sin egen
personlighet.
Materialism, egoism, individualism och ett ifrågasättande av traditionella sociala mönster och
strukturer är tidsfenomen som jag menar direkt anknyter till vårt samhälles problem och
utmaningar. Konsekvenserna av vår livsstil visar i stora stycken på att vi har brist på relation
och känsla för sammanhang. . Den svenska skolans läroplan LPO 94 har eftersträvansvärda
allmänna mål men de är inte kopplade på ett adekvat sätt till målen i de olika ämnena.93
Waldorfpedagogiken huvudintention är att genom ämnena tilltala och utveckla barnens
känsloliv. Känslolivet ses som en väg för utveckling av tanke, vilja och personlighet. Med en
sådan undervisning skapas personlig relation och känsla för sammanhang vilket är en
förutsättning för ett fritt tänkande och en handlingskompetens. Med en ny syn på pedagogiken
och dess betydelse för barnets utveckling ville Steiner bidra med en utvidgad syn på
människan och hennes förhållande till omvärlden.

91

I samband med första världskrigets slut tillfrågades Steiner av företagaren på cigarettfabriken Waldorf Astoria
om han kunde bidra med idéer till en skola för arbetarnas barn.
92
Rudolf Steiner, 1861-1925. Österrikisk filosof och tänkare. Grundläggare av antroposofin.
93
Ämnet hemkunskap är en av de få ämnen där man medvetet uttrycker att kunskapsprocessen ska kopplas till
det estetiska, skapande och till de fyra F:n; fakta förståelse, färdighet och förankring.

104

Människobilden bakom pedagogiken
För att sätta in det waldorfpedagogiska greppet i ett sammanhang vill jag kort beskriva de
delar av Steiners holistiska syn på människan som är relevant för denna uppsats.
Människan beskrivs som ett andligt väsen i ständigt vardande94 och hon består av både kropp,
själ och ande95. Reinkarnationstanken är en del av människobilden. Det innebär att barnet har
med sig erfarenheter från sitt tidigare liv och är därmed inte ett oskrivet blad som formas och
utvecklas enbart utifrån arv och miljö. Barnet föds med en vilja att utveckla sina individuella
möjligheter och anlag, det vill förverkliga sina intentioner i sitt nuvarande liv. Det har också
med sig en vilja till utveckling och framtid som leder in i nästa liv. Undervisningen måste
utifrån detta synsätt beröra de djupaste skikten av barnets själ, så att barnets viljeintentioner
som de har med sig när de föds, successivt väcks till medvetande. Då kan barnet utvecklas till
att bli ”sig själv”. Att bli sig själv menas här att det individuella jaget erövrar förmåga till att
använda sig av ett fritt tänkande, en fri vilja och ett icke korrumperat känsloliv för att verka i
de sammanhang hon lever i.
Steiners förhoppning är att ett ständigt kunskapande om människan som ett kroppsligt,
själsligt och andligt väsen ska kunna leda till en levande uppfostran, en metodik och didaktik
som leder fram till en själslig behandling av människan. Målet är att undervisningen ska
utveckla elevernas kreativitet och fria tänkande.96 Pedagogik får inte bli en vetenskap utan
måste i första hand vara en konst. Den ska bygga på att vi utvecklar en känsla för människans
väsen och hennes relation till sin omgivning.
Waldorfpedagogiken riktar sig till hela människan, vilket konkret betyder att undervisningen
lägger lika stort vikt vid att tilltala barnens tanke, känsla och vilja. Som pedagoger har vi till
uppgift att hjälpa barnet att i sig utveckla föreställningsförmåga/tanke, känsla och vilja.
Steiner betonar att i framtidens uppfostran och undervisning; - måste en särskild vikt läggas
vid vilje- och sinnelagsfostran (s.61,1981). Med sinnelag menas här barnets känsloliv.

94

Steiner beskriver i kap.10, s.158-160 i Allmän Människokunskap att barnet inte bara är ett djur som vi genom
uppfostran och undervisning ska utveckla vidare.
95
Steiner. R. Undervisning och uppfostran.1: a föredraget.1924
96
Steiner påpekar att waldorfskolan absolut inte ska vara en åskådningsskola. Det är inte de vuxnas dogmer eller
principer som ska bibringas den växande människan.
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Han säger att kunskapen om hur man fostrar barnens känslo- och viljeliv är för liten och att
den oftast överlåts åt slumpen. Steiner menar att om vi tilltalar viljan genom känslan kommer
vi att stödja utvecklingen av barnets egen individualitet.

En pedagogik riktad till hela människan
I kapitlet Barn och ungdomar i dag har jag beskrivit tendenser som visar att unga idag har
problem med sitt känslo- och viljemässiga förhållande till världen. Utifrån den bild som sådan
forskning om utsatta ungdomar ger känns det adekvat att beskriva en pedagogik som tar detta
på allvar. Vad är en människa som har tankar och faktakunskap men inte ett utvecklat känslooch viljeliv? En ytterst relevant fråga med hänsyn till lärande om en hållbar utveckling.
I detta sammanhang tar Steiner upp kärlekskraften som en grundläggande kraft som det idag
inte talas om i samband med kunskap. Kärlek,97 ett slitet och ofta missbrukat ord. Ordets
djupare innebörd menar jag beskriver en av människans allra mest grundläggande förmågor
att ge, känna och ta emot kärlek.

Steiner menar att kunskapens största kraftkälla i

vardagslivet är just kärlekskraften. Den är också nödvändig för att vi ska kunna förstå
människans natur och för att vi ska kunna utforma en ny pedagogik och en ny skola98.
All undervisning, oavsett ämne, måste sättas i relation till människan. På detta sätt byggs
långsamt begreppet människa upp som något levande, men bestående. Begreppet människa
byggs upp av hennes förhållande till omgivningen. Det är till och med det finaste man från
skolan kan ge med barnet ut i livet: idén om människan, så mångsidig, så innehållsrik som
möjligt (s.144,1919). En sådan pedagogik leder till andra mål med lärandet. Målen ska tjäna
människan. Målen är människan99. Barnets skolgång och kunskapsinhämtning ska ge näring
till hela personligheten och dess mognande och aldrig reduceras till enbart inlärning.100

97

Nationalencyklopedin menar att det inte finns en entydig definition av ordet. Här följer ett utdrag från Pierre
Teilhard de Chardin bok "Le Phénomène humain" (1938-40; där han skriver att kärleken är den enda kraft; …
”som kan förena levande varelser på ett sådant sätt att de samtidigt själva mognar och fullkomnas, eftersom de
då förenas genom sina egna djupast liggande möjligheter”. Teologen Paul Tillich tolkar i sin bok "The Shaking
of the Foundations" (1967; "På vacklande grund") att Gud är;… oupplösligt förbunden med vår tillvaro som
dess "skapande grund". När människan förlorar kontakten med den blir hon splittrad och främmande både för
sig själv och för andra. Hon blir präglad av den egendomliga blandning av själviskhet och självhat som
"hindrar oss från att älska andra och förbjuder oss att förlora oss själva i den kärlek med vilken vi är älskade av
evighet". Vägen tillbaka går genom att uppleva sig "accepterad, accepterad av detta som är större än du".
Upplevelsen av att vara älskad frigör kärlekens resurser inom människan..
98
Welburn. A . Rudolf Steiner`s Philosophy. 2004. Welburn citerar här Steiner på sid.114.
99
En läreplan for Steinerskolerne 2007 . http://www.steinerskolen.no/padagogikk/2007-1112_Laereplan_med_foelgebrev_korrigert.PDF
100
Waldorffederationen. En väg till frihet. 2007
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Tanke, känsla och vilja
Våra grundläggande uttrycksförmågor.
För att kunna förstå kursplanens förhållande till barnets utveckling och ämnenas relation till
den är det nödvändigt att först introducera de tre själsförmågorna tanke, känsla och vilja som
själsfenomen i oss.
Genom dessa tre grundläggande förmågor kan vi uttrycka oss som människor. Tanke, känsla
och vilja väver hela tiden i varandra. När vi studerar de tre ser vi att den enas aktivitet alltid
sker i samverkan med någon av de andra tvås . Det finns inget tänkande utan att också känsla
och vilja är inblandade, heller ingen känsla utan att tanke och vilja i någon mån är med.
När man ser på vår tanke, känsla och vilja utifrån hur medvetna de olika förmågorna är för oss
kan vi se att de kännetecknas av olika medvetenhetstillstånd.
Våra tankar kopplas till en klar medveten vakenhet, känslorna till ett mera drömmande
medvetande och viljan till ett mer sovande och omedvetet tillstånd i oss. Som pedagoger
måste vi vara uppmärksamma på att olika barn lever starkare i det ena eller andra av dem.

Viljan
Människans vilja är gåtfull. Den är svår att definiera, den är real men har i sig inget eget
egentligt innehåll. Den kan ses som ett frö som spirar i oss. I fröet finns en vilja att växa, att
bli till. Det bär något av framtid i sig. Steiner menar att viljan är av andlig natur. Liknat vid
den bestämda livskraft som ligger gömt i ett riktigt frö. Viljan är den mest omedvetna, den
mest sovande av våra själskrafter. För att göra det mer förståeligt för oss sätter han in det i ett
annat sammanhang och säger att när vi sover på natten, sover vi med hela vår själ. När vi
vaknar, vaknar vi i tanken och delvis i vår känsla medan vår vilja fortsätter att sova.
Vi uttrycker vår vilja mest tydligt med vår kropp, när vi verkligen gör något. Viljan är
förbunden med våra muskler och våra inre organ. När en konkret vilja realiseras ger det sig
uttryck i form av en handling. Viljan väver också in i tänkandet, – tänkandet in i viljan. Den
ena förmågan blandar sig ständigt med den andra i den levande själen.
Vår vilja är i normala fall alltid genomträngd av våra föreställningar om inte, så blir den mer
instinktiv, d.v.s. omedveten och avtrubbad från medvetandet. Som t.ex. vid besinnigslösa
våldshandlingar. Med den tänkande och kunskapande delen av oss ledsagar vi vår vilja.
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Vårt tänkande är i sin tur påverkat av vår vilja, när vi kopplar den ena tanken till den andra,
när vi formar våra tankar.
Steiner menar att viljelivet kräver en alldeles särskild fostran. Vi ska inte tro att vi kan inverka
på barnets vilja med allt som vi tänkt ut så klokt. Om man genom förmaningar försöker få
barnen till att handla moraliskt resulterar det i stället till att de kan bli svaga och nervösa.
Steiner säger att; - vanlig undervisning i förståndsmässig mening, all vanlig förmaning, allt
som fattas i begrepp, har ännu ingen som helst verkan på barnet i den ålder som kommer
ifråga för undervisningen (s.74,1919).
Vad är det då som verkar positivt in på barnets viljenatur under barnets första tid i skolan då
de är i 7-14 års ålder? Jo, att hjälpa barnet till goda meningsfulla vanor101. Vanor som väcker
en känsla för det rätta. Ju mer hängivet de upprepas, för att de måste göras, desto starkare
utvecklas viljan. Sker det som upprepas på ett omedvetet sätt utvecklas i första hand känslan
och om det görs mer medvetet stärks viljan och barnens beslutskraft ökar. Att låta barnen ha
fasta uppgifter som de eventuellt ska utföra hela skolåret verkar starkt på utbildandet av
viljan. Sådana vanor inverkar också positivt på det sociala mellan eleverna och stärker
lärarens auktoritet.
Om man i undervisningen verkar in på barnets vanor blir även minneskrafterna ordnade så att
det senare kan hämta upp föreställningar de gjort sig ur sitt minnes djup. Starkt intresse leder
till stärkt minne. Förmågan att minnas måste stimuleras genom känsla och vilja och inte bara
med intellektuella minnesövningar. Att utveckla viljan på detta sätt påverkar då även
möjligheten att använda sig tankemässigt av de kunskaper du redan har. Barnets jag griper då
föreställningarna nere i det omedvetna med sin vilja och för upp det i medvetandet. Att direkt
vända sig till och försöka lära barnet att använda sin vilja är som att be någon som sover att
agera på ett visst sätt nästa dag och sedan förvänta att hon ska göra det när hon vaknar.
I det konstnärliga övandet, också det en form av upprepning, stärks också barnens viljekrafter.
Det konstnärliga elementet i undervisningen skapar samtidigt glädje och ger inspiration.
101

Redan då, 1919, beskriver Steiner den tidens människor som dresserade till engångsupplevelser.
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När vi vill något finns alltid sympatin102 med i bilden som en kraft. Antipatin, också den som
en själskraft är verksam och nödvändig för att vi ska kunna distansera oss från en handling
eller intryck. Ett exempel på hur sympatikraften verkar är om vi grips av entusiasm och kärlek
till något så väcks i oss vår inre motivation, vår egen vilja, till att handla. Viljan är då
genomströmmad av känsla. Till skillnad från en handling som tvingas fram av en yttre
nödvändighet.

Känslan.
Kännetecknande för vårt känsloliv är att vi befinner oss sig i ett mer drömmande
medvetenhetstillstånd. Om man gör en jämförelse mellan det förhållande vi har till våra
känslor med det förhållande vi har till våra nattliga drömmar, så kan vi uppleva att de liknar
varandra. Vi kan uppleva våra drömmar och våra känslor på ett stämningsmässigt likartat sätt.
Skillnaden är att nattens drömmar minns vi som något vi har upplevt, medan våra känslor ger
oss en omedelbar upplevelse. I vår känsla är vi bara delvis medvetna, vi är vakna på ett
drömmande sätt.
Vår känsla utgörs av de bägge krafterna antipati och sympati. Känslan lever i ett ständigt
rytmiskt växelspel mellan de båda. Förstärkt antipati verkar i oss så att det skapar vår förmåga
att distansera oss, till att bilda föreställningar. Om sympatikraften i vårt känsloliv blir stark
nog förvandlas den oavbrutet till det som vi känner igen som vår vilja. Vår känsla väver i ett
ständigt växelspel mellan å ena sidan vår vilja och å andra sidan våra föreställningar, som är
förbundna med kunskapandet. Om denna växelverkan säger Steiner att; vi skapar fröet till det
själsliga som en rytm av sympati och antipati (s.34, 1981).
Först när man verkligen känner viljan kan man också lära känna
åtminstone en del av känslorna. Vi kan fråga oss, vad är egentligen en känsla?
En känsla är mycket besläktad med viljan. Vilja är, skulle jag vilja säga,
bara den utförda känslan, och känslan är den tillbakahållna viljan.
En vilja, som ännu inte riktigt yttrar sig, som stannar i själen, är känslan.
Känslan är därmed dämpad vilja.
Därför kan man först begripa känslans väsen när man genomskådar viljans
väsen (s.61,1919).
102

Sympati och antipati får här inte förväxlas med att känna lust och olust.
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På ett annat ställe beskriver Steiner känslan genom att säga att känslan är en inte helt färdig
kunskap och en ännu ofärdig vilja. Här ser vi att känslan intar en central plats vävande mellan
vår tankeverksamhet och vår vilja.
Ju mer man som lärare kan väcka ett känslomässigt engagemang och intresse hos barnet för
något, exempelvis för ett djur, desto mer förvandlas detta intresse till vilja. Det känslomässiga
intresset väcker barnets sovande vilja. En konstnärligt gestaltad undervisning utgör grunden
för en pedagogik som utgår från att tilltala känslan. Känsloverksamheten måste medverka i
kunskapsprocessen om vi ska kunna om vi medvetat ska kunna bilda omdömen. Om vi i vår
undervisning ger eleverna torra intellektuella engångskunskaper som de ska minnas, påverkar
de varken känslan eller viljan.
Vårt känsloliv är intimt förbundet med vår andning. Andningen påverkas direkt av hur vi
reagerar med våra känslor på de sinnesintryck vi får.

Uppfostran handlar bl.a. om att

harmonisera andningen med nervsinnesprocessen så att barnet lär sig att andas på rätt sätt.
Att andas rätt i ett större perspektiv innebär att ha ett sunt förhållande till natt och dag, att vara
riktigt vaken och pigg på dagen och att kunna sova djupt på natten, att kunna växla mellan
aktivitet och vila. Barn har ett annat förhållande till dessa båda polära tillstånd än vuxna.

Tanken
I vår tankeverksamhet är vi fullt vakna jämfört med hur Steiner beskriver det i förhållande till
vilja och känsla. När jag tänker som vuxen kan och ska jag vara helt medveten om vad som
ligger till grund för ett omdöme som jag fäller om t.ex. en situation jag just varit med om eller
något jag hört eller läst103. Kunskapande sker då på ett helt medvetet och vaket sätt. Ni tänker
och ni känner er med ert jag helt inne i denna kunskapande verksamhet (s.92,1981.) I ett
sådant tänkande ska inte något från vårt undermedvetna verka in. För att kunna tänka och
kunskapa måste du samtidigt kunna förnimma, läsa av och bedöma vad som är viktigt.
Steiner talar om att barnet det i den första hälften av barndomen ännu inte har det vi kallar
tankar men att barnet istället har och lever i föreställningar om världen. Föreställningar som
har en bildkaraktär. Detta bildlika ”tänkande” har i 7-14 års ålder ännu inte utvecklat sig till
det fria tänkande, som kan utveckla sig efter puberteten.
103

Jmf. LPO 94; eleverna ska kritiskt kunna värdera kunskap.
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Två pedagogiska exempel på bemötande
I början av detta kapitel nämndes betydelsen av att läraren uppmärksammar på vilket sätt
elever i en klass lever i sin vilja, känsla eller tanke. För att visa på dynamiken och kraften i
den pedagogiska metoden beskriver Steiner två barn och hur man skulle kunna bemöta dem
utifrån att de lever starkare i någon av de tre själsförmågorna; tanke, känsla eller vilja.
Ett drömmande barn som lever starkt i sina känslor kan bemötas med ett undervisnings- och
livsinnehåll fullt av starka känslor. Det verkar väckande. Över tid kommer dessa upplevelser
att frambringa och väcka det klara tänkandet. Barnet vaknar av sig själv upp till en större
klarhet(s.96,1981)
Ett annat exempel är ett barn där det verkar som om det försjunker ännu djupare i ett slags
drömmande. Det verkar nästan slött och avtrubbat i sitt känsloliv. Då kan man som lärare
ställa sig frågan om det i barnet kanske slumrar särskilt starka viljeanlag. Ett sådant barn ska
man inte försöka väcka genom att tilltala tankeförmågan eftersom det antagligen lever som
starkast i sin sovande vilja. Barnet behöver då hjälp att väcka viljan till tanke. Här föreslår
Steiner att en väg för barnet att utvecklas vidare kan vara att öva att koppla tydliga rörelser till
det egna talet.

Utvecklingen av jaget som grund för pedagogiken.
I själen verkar också jaget104, själsledens ”konung”. Utifrån jaget har människan möjlighet att
bearbeta och förvandla de andra tre själsleden. Jaget, det fjärde väsensledet, intar därmed en
helt speciell position i människans själ. Tack vare jagets självmedvetande manifesterar sig
människan som en ett självständigt andligt väsen. Detta jag delar jag inte med någon annan
varelse på jorden. Med begreppet jag benämner jag mig själv i mig själv, min egen inre värld,
utifrån mig själv.

104

Utdrag ur Nationalencyklopedin;

1 (ofta best. f. sing.) ngt som utgör kärnan i en (självständig) personlighet och därmed i sista
hand skiljer ut en person från omvärlden
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Jaget går igenom olika utvecklingsfaser som ger sig uttryck med att förhållandet mellan
världen och jaget förändras och upplevs på ett nytt sätt. Detta sker t.ex. vid nio och ca fjorton
års ålder.
I jaget sammanfattar människan allt vad hon upplever som kroppsligt och själsligt väsen.
Jaget kännetecknas av en kontinuerlig utveckling och är bärare av våra egentliga
målsättningar. - Det är i detta jagets arbete som kulturutvecklingen för människans del
uttrycks105 (s.224,1991) . Själen har sin medelpunkt i jaget på samma sätt som den fysiska
kroppen har sin i hjärnan.
Jaget lever i vår tanke, känsla och vilja på tre olika sätt. I tanken lever det vaket genom ett
tänkande kunskapande i bilder och i känslan kännande, på ett drömmande sätt. I känslan
fångar jaget de mer omedvetna inspirationerna och även infall, så som ofta konstnärer kan
beskriva det. .
I viljan lever jaget handlande mer intuitivt, omedvetet och sovande. Jaget är speciellt
förbundet med vår vilja. Ett exempel på det är när jaget tar upp det i sig som lever i det
undermedvetna, då uppstår viljemotiv i oss. Tillsammans med viljemotiven klingar något som
liknar en stilla fin önskan. En sådan önskan kan vara ett uttryck för, att det efter att vi gjort
något uppstår en känsla av att vilja göra det bättre eller annorlunda nästa gång. Det bildas då i
det undermedvetna en föreställning om hur man skulle vilja göra handlingen bättre.
Det är inte själva föreställningen som är viktig, men den känslo- och viljemässiga stämningen
som ledsagar motivet i det undermedvetna. Undermedvetet utvecklas en föresats, och en
tydlig bild, av hur du skulle vilja göra nästa gång. Finns där omedvetet nästa dag och måste
tas tillvara av läraren i skolan. Möjligheten att försöka en gång till och lyckat bättre stärker
jagets tilltro till sig själv och sin utveckling. Till den egna förmågan att lära.
Denna typ av omedvetna önskningar, föresatser och beslut som verkar i djupet av
mänskonaturen visar sig inte direkt i det medvetna. De framträda istället form av bilder i
föreställningslivet. Det kan belysa varför vi ofta är omedvetna om vad som ligger till grund
för våra önskningar och beslut. Sådana omedvetna motiv och önskningar knyter också an till
reinkarnationstanken, och att barnet föds in i världen med en föresats att förverkliga sina
viljeintentioner från ett tidigare liv.

105

Nobel. A. Filosofens knapp.1991
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Barnets utveckling i sjuårsperioder
Som lärare och uppfostrare måste man på ett medvetet sätt ta hänsyn till barnets
utvecklingsfaser, både utifrån undervisningens innehåll och hur den förmedlas. För att komma
ännu närmare en förståelse av kursplanen och betydelsen av hur ämnena framställs vill jag ge
en bild av barnets utvecklingsfaser så som Steiner ser dem, indelade i sjuårsperioder.
Waldorfskolans kursplan omfattar barnets utveckling från 1-19 år.
Kursplanen106 visar på hur pedagogikens utvecklingsperspektiv står i relation till barnets ålder
och på hur ämnesundervisningen är upplagd. I det lilla barnet är känslan och viljan mycket
nära förbundna med varandra, som beskrivet under avsnittet Vilja. När barnet är sju år och
börjar skolan (7-14 år) måste undervisningen rikta sig speciell till barnets känslomässiga
utveckling och på hur känslan förhåller sig till den tanke- och viljemässiga utvecklingen.
Målet för uppfostran och undervisning är nu att känslan successivt ska frigöra sig från viljan
och istället förbinda sig med det tänkande kunskapandet. Denna process är en del av vägen
mot att bli vuxen.
Även om spädbarns och förskoleåldern inte direkt berör skolan vill jag ändå jag beskriva
åldern 0-7 år eftersom det är med erfarenheter från denna period som barnen börjar skolan 107.
Barnets grundläggande behov har i denna ålder blivit mer eller mindre tillgodosedda,
stimulerade eller på olika sätt störda. Det måste beaktas under barnets skolgång.

Världen är god, 1-7 år
Den första sjuårsperioden, 1-7 år, karaktäriseras av att barnet förutsätter att världen är
moraliskt god. Barnet tror på det goda och att världen är värd att härma. Barnet lever till en
början mycket starkt i sin kroppslighet. Ett sunt förhållande till värme, kyla, hunger, mättnad,
sömn och vakenhet samt omsorg om kroppen och kroppslig närhet och beröring är det
primära och ger sig uttryck i ett själsligt välmående. Under denna period är det extra viktigt
att viljesinnena stimuleras.108
Tänkandet och det andliga är ännu sovande och omedvetet. Hela kroppen fungerar som
sinnesorgan för yttre och inre intryck. Varje intryck ger sig uttryck i en rörelse.
106

http://www.steinerskolen.no/padagogikk/2007-11-12_Laereplan_med_foelgebrev_korrigert.PDF
Många psykologer menar att det är under de tre-fem första åren som våra värderingar och förhållningssätt
grundläggs.
108
Viljesinnena är; livssinnet, berörings/ känselsinnet, rörelsesinnet och balans/ jämviktssinnet. Se avsnittet om
sinnena sid.?
107

113

Allt som sker i omgivningen verkar direkt in i barnet. Barnet lever och uttrycker sig själv
med kroppen. Vilja och känsla är ett, barnets rörelser med armar och ben är ett direkt
viljeuttryck för de känslor som uppstår i ögonblicket. De första åren handlar barnet instinktivt
ur ren sympati i förhållande till omvärlden. Kroppen blir ett uttryck för barnets vilja.
Efterhand som barnet blir äldre måste den sympatiska viljan lysas upp av föreställningar. Det
sker i den här åldern bäst genom att vi vuxna ingjuter våra moraliska ideal i barnen. Inte med
ord och förmaningar men genom vårt sätt att vara och det vi gör. Allt barnet möter ska vara
värt att härma. Vi är deras förebilder.
Barnet härmar vad vi gör, tänker, hur dess omgivning ser ut och vad som händer omkring
dem. Härmningen är barnets sätt att lära. Ur den drömmande härmande relationen till
omvärlden utvecklar barnet sin kärlek till sin omgivning, speciellt till sina föräldrar. Med lek
och fantasi som de viktigaste redskapen bygger barnen upp sin egen erfarenhetsvärld. Under
leken bearbetar de sina upplevelser.
I förskolan stödjer man barnets utveckling i denna fas av livet genom att skapa en estetisk
vacker yttre miljö som uppmuntrar till fri lek och utvecklande av barnens kreativitet och
fantasikraft. Materialen som används i rumsgestaltning och lek är enkla och av naturmaterial.
Barnen deltar på ett självklart sätt i matlagning städning, sagostund och rytmiska sånger och
ordlekar. Dagen, veckan och året har en rytm som skapar trygghet och knyter an till naturens
kretslopp med olika praktiska och konstnärliga göromål. När barnet är sex- sju år tappar det
sina första tänder. Steiner ser det som ett viktigt utvecklingssteg mot att bli skolmogen. De
krafter som fram tills nu arbetat på den kroppsliga utvecklingen frigörs och nu själen är
mogen för att lära sig bl.a. läsa, skriva och att minnas.

Världen är skön, 7-14 år
Världen är skön får karaktärisera grundstämningen i den andra sjuårsperioden, 7-14 år. Barnet
relaterar nu till omvärlden primärt genom sitt känslooliv. Den omedvetna härmningsförmågan
lever ännu kvar till fram emot nio- års ålder. Intresse och nyfikenhet är kännetecknande för
åldersperioden. Den totalvarseblivningsförmåga som det lilla barnet hade förvandlas nu fram
emot sjuårsåldern till att barnet upplever och förstår världen genom ett slags bildseende. Det
utvecklar en fantasi som är knuten till den spirande tankeförmågan. Barnet tänker i bilder,
lever i nuet och vill leva i nuet.
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. Fram till 9-års ålder är lärarens främsta uppgift att hjälpa barnet till en känsla av att det hör
samman med sin omgivning. Att de känslomässigt får växa samman med sin omgivning, att
omgivningen är en del av dem själva. Undervisningen ska ge barnen möjlighet att uppleva
förundran och beundran för människor och natur. Vi måste appellera till deras skönhetssinne.
Vilket även Åkerblom går in på i Lära om trädgård.109 Om vi lyckas med det så ger vi barnen
en möjlighet att i och med puberteten utveckla ett kärleksfullt förhållande till livet (Steiner
1921).
I 9-10 års ålder går barnet igenom en inre förvandlingsprocess. Den uttrycker sig ofta som en
känsla att inte längre vara ett med omgivningen. En känsla av att, här är jag, där är
yttervärlden. Jagmedvetenheten förändras. Barnet kan känna sig mycket ensamt och
utelämnat, känna tvivel och oro .110 Steiner säger att det först nu får en medveten upplevelse
av sitt jag, att det är ett jag. Varje sådan fas följs upp av kursplanen genom att relatera till
jagutvecklingen på ett för åldern specifikt sätt. Se Steinerskolans kursplan111
Vid tolv års ålder lämnar barnet sitt bildartade tänkande bakom sig. Nu utvecklas en förmåga
att göra sig tydliga tankar om orsak och verkan och att förstå sammanhang. Tänkandet är
fortfarande starkt kopplat till känslolivet. För att barnet efterhand ska utveckla det logiska
tänkandet är läraren själv det viktigaste pedagogiska redskapet genom att hon själv förhåller
sig logiskt till omvärlden.
Det som har förberetts i början av denna sjuårsperiod med att undervisa på ett inlevelsefullt
och karaktäriserande sätt, utvecklas nu ytterligare i 12-15 års ålder.
Det visar sig t.ex. genom att man i de naturvetenskapliga ämnena uppmuntrar eleverna till att
göra

noggranna

fenomenologiska

iakttagelser

t.ex.

fysik.

Under

denna

tid

när

omdömeskrafterna sakta mognar fram, från ca 12 års ålder, måste vi vara extra noga med att
samtidigt stimulera elevernas fantasikrafter genom att som lärare undervisa med konstnärlig
fantasi och värme.
109

Petter Åkerblom citerar i sin doktorsavhandling Lära om trädgård (2005) B.Hjort (1983) Var hör människan
hemma ?med följande; ”(….) alla upplevelser som kan karaktäriseras av att vi känner välbehag inför något –
dvs. alla tillfällen då vi finner att något är vackert oavsett om vi kallar upplevelserna estetiska eller inte – har
som uppgift att informera oss. Vi får reda på något om världen omkring oss, men inte i sig utan i förhållande till
oss själva, och får därigenom kunskap om hur vi ska handla” Åkerblom sammanfattar Hjort och säger; - Den
som erfar en skönhetsupplevelse erbjuds alltså ett tillfälle att förstå något om sig själv, omvärlden och trådarna
där emellan. Estetiska upplevelser anvisar och bekräftar kunskapstillväxt, det vill säga att lärande ha ägt rum.
110
Steiner. R . Die pedagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menchenerkentnis.1923
111
Steinerskolans kursplan från 2007.*****

115

Lärarens åskådningsundervisning får inte rikta sig direkt till intellektet och ha nyttokaraktär
utan vara genomsyrad av ett konstnärligt förhållningssätt Under denna sjuårsperiod vill
barnen ta emot vad de ska veta, känna och vilja av auktoriteter.( Inte att förväxla med
auktoritära vuxna.). Ett annat område som läraren måste sätta i centrum när eleverna är 12-14
år är relationen, och därmed kommunikationen mellan lärare och elev. Ett sätt att ta relationen
och kommunikationen på allvar, är att utforma undervisning med fantasi och att genomtränga
stoffet med en känslomässig vilja. Vi måste vara medvetna om hur vi undervisar med hänsyn
till krav på att minnas och hur vi stimulerar fantasikrafterna.

Världen är sann, 14-21
Först nu kan eleverna få en egen inre bild av det sanna Det kunskapande tänkandet måste mer
och mer genomträngas av logik. Nu får undervisningen en mer vetenskaplig karaktär.
I denna tidsperiod utvecklas den självständiga omdömesförmågan som en förmåga som en
nödvändig grund för ett fritt tänkande. Detta sker samtidigt som det pågår en ofta dramatisk
och omvälvande fas i eleven med hänsyn till identitet och jagutveckling. De unga kan uppleva
att de står med sitt hjärta i handen utsatta för egna och andras blickar. Känslor av ensamhet
och protest mot allt och alla kan göra att vi vuxna inte har tillträde till deras inre. Det är stängt
på grund av ombyggnad! En längtan uppstår till att på grundval av det egna omdömet skapa
sig en egen relation till sin omgivning. Från att läraren och föräldrarna förut varit barnens
självklara auktoritet måste eleverna nu successivt växa ur det. De är mogna att söka sig till ett
eget omdöme om världen.
Under den första sjuårsperioden var det primära att omge barnen med en miljö värd att
härma. Om vi sedan i 7 och 14 ålder lyckats vara goda auktoriteter för eleverna genom att
stötta dem i att utföra goda handlingar samt odla känslan för det sköna, då väcks i denna ålder
en längtan att söka ideal. Eleven söker sig till goda förebilder i form av människor, levande
eller döda som handlat eller förhållit sig på ett förebildligt sätt. Förr eller just nu. Här har
undervisningen en uppgift att på olika sätt genom ämnena att visa på sådana.
Från puberteten och framåt vaknar frågor, tankar och vilja till framtid, framtidsimpulser. De
kommer ur deras förgångna och väcks till liv ur de händelser och det liv de just då lever. Som
lärare får vi i detta sammanhang en mycket betydelsefull roll.
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För att sammanfatta de viktigaste temana i dessa sjuårsperioder vill jag citera Steiner med
följande;
Vi söker efter en vetenskap som inte bara är vetenskap, som i sig själv är liv och
känsla, och som i det ögonblick den strömmar in i själen samtidigt utvecklar
kraften att leva som kärlek i själen, för att som verksam vilja, som arbete fyllt av
själsvärme strömma ut, som arbete som särskilt övergår i det levande, till den
växande människan (s.217,1919).
Målet för kunskapande och kunskap ska inte falla utanför ramen för ett sådant förhållningssätt
eller få konsekvenser som inte gynnar den växande människan.

Balans, rytm och förvandling
Några andra basala perspektiv som Steiner tar upp som grund för en sund pedagogik är vikten
av att hitta en balans och en rytm mellan olika typer aktiviteter samt att det vi gör med
eleverna är meningsfullt. Att ta till sig kunskap har också en tidsaspekt som hänger samman
med att kunskap måste smältas och mogna.


En balans mellan kroppsligt och intellektuellt arbete. Den ena polen stimulerar den
andra. I det kroppsliga arbetet menar Steiner är vår ande starkt verksam112 och när vi
utför ett andligt arbete, här exemplifierat med att läsa och skriva, då är det vår kropp
som är verksam113,114. Om vi utför för mycket ensidigt tankearbete verkar det störande
på vår nattsömn, utför vi för mycket och ensidigt kroppsarbete blir vi istället slöa och
vill sova för mycket. En bra balans stärker koncentrationsförmågan.



Den fysiska aktiviteten ska vara meningsfull. Med meningsfullhet syftar han på att den
fysiska aktiviteten vi utför inte bara ska tillfredställa vad kroppen behöver och kräver
men också vad omgivningen behöver/kräver.115

112

Vi förbinder oss hela tiden med världens ande när vi arbetar kroppsligt.(s.194,1919)
Då arbetar det kroppsligt- själsliga i oss och använder sig hela tiden av det kroppsliga, det vill säga det
kommer till uttryck i en kroppslig process. (s.193,1919)
114
Om vi lyckas ”förandliga” det fysiska arbetet med meningsfullhet och låta det intellektuella arbetet
113

genomströmmas av liv då får det fysiska arbetet en fostrande social verkan och det intellektuella en fostrande
hygienisk verkan på eleverna. Vad som här menas med hygienisk utvecklas inte vidare .(1919)
115

Meningsfullhet förstår jag här med att det ska ha mening både för mig själv och för den situation jag befinner
mig i.
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Om vårt tankearbete är meningsfullt, fyllt av intresse och känslomässigt engagemang
livar det upp och verkar bevarande på vår kropp116.



Lärandet måste också sättas in i ett tidssammanhang. När vi lär oss något så är vår
uppmärksamhet riktad till något, vi tänker på det och vi är fångade av det i stunden.
När vi sedan över går till att göra något annat sjunker det vi nyss hade i medvetandet
undan. Det somnar in. När vi sedan erinrar oss det första vaknar det åter upp i oss.
Hela föreställningskomplex omväxlande somnar in och vaknar upp igen. Kursplanen
arbetar medvetet med att kunskapen ska glömmas i form av levande begrepp för att
sedan kunna knyta an till dem och utveckla dem vid en senare tidspunkt.

Att skapa relation, en del av kunskapsprocessen
Jag vill i följande avsnitt gå in på olika delar av Steiners syn på den kunskapsprocess som
ligger till grund för den pedagogiska metoden. En undervisning riktad till barnets känsloliv
med avsikt att skapa relation måste bygga på en kunskap om;


Vad? Vad ska förmedlas.



Hur? Hur ska det förmedlas.



Varför? Varför ska ett visst innehåll förmedlas på ett visst sätt för att svara till en
utveckling av barnets personlighet i detta avseende..

Vårt förhållande till verkligheten utvecklas efterhand. Människan lever sig genom sina
sympatikrafter in i världen, … - hon måste erövra verkligheten åt sig (s.89,1981).
Barnet knyter an till sin omvärld genom sina sympatikrafter. Bara att förbinda sig med något
är ett uttryck för en sympatisk själsgest. Att du gör det är också ett uttryck för din vilja. Du
kan göra det medvetet eller omedvetet. Om sympatin blir tillräckligt stark i barnet uppstår
fantasin. När fantasikraften omedvetet blir så stark så att den griper hela barnets väsen ända in
i sinnena då uppstår de vanliga imaginationerna, våra inre bilder, som i sin tur ger upphov till
de sinnesuppfattningar vi har om yttervärlden.

116

- Det måste man särskilt beakta hos barn. därför är det för barn allra bäst, och det motsvarar bäst
uppfostringsidealet, om vi helt utelämnar det kompakta pluggande, som alltid bedrivs före en examen, det vill
säga helt slopar examina, och att på slutet på skolåret ser ut som dess början. (s.198,1919) Steiner tillägger att
detta är ett ideal att sträva mot. Grundfrågan är; vilka motiven är för att överhuvudtaget testa barnen.
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Genom antipatikraften sker ett slags avståndstagande till det som själslivet är fyllt av. Om
antipatikraften

förstärks

och

möter

barnets

inneboende

kunskapssökande

uppstår

föreställningarna.
Antipatikraften verkar så att föreställningar medvetandegörs i vårt medvetande och om
antipatikraften förstärks ytterligare uppstår minnet.117 Tack vare vår undermedvetna
antipatikraft har vi möjlighet att skilja ut oss själva från vår omgivning. Denna
undermedvetna antipatikraft åstadkommer vårt personlighetsmedvetande.
Den antipatiska processen har sin kroppsliga förankring i hjärnan, ryggmärgen och nerverna.
Antipatin och sympatin, som krafter, är verksamma i både kunskapandet och i viljan men blir
medvetna för oss såsom de verkar i vår känsla.118
Först när vårt tänkande och vår åskådning går över i varandra119 då först blir världen till
verklighet i oss. Verkligheten finns inte i vår omgivning men skapas undan för undan i oss.

Förundran, vördnad och samhörighet
Steiner går med en forskares noggrannhet in på hur det går till när vi upplever världen
omkring oss. Han menar att för att vi ska ge våra sinnen en chans till att vara aktiva och
verkligen uppleva det vi ser så behöver vi öva upp ett sensibelt och öppet förhållningssätt.
När vi med våra sinnen kommer i kontakt med yttervärlden förnimmer vi något, t.ex. färger,
toner eller kyla. Förnimmande är besläktat med den kännande viljan och den viljande känslan.
Hos barnet är det ännu inte kopplat till tänkandet. Förnimmandet sker i en slags drömmande
sömn. Detta sker innan förnimmandet sedan grips av förståndet och det kunskapande
tänkandet. För att vi med vårt tänkande ska kunna nå fram till verkligheten måste vi i vår
utveckling och i vår själ först erövra förmåga till att förundras, till att känna vördnad och till
att känna samhörighet med vår omgivning. Med de tre förhållningssätten som grund kan vi
utveckla en stämning av hängivenhet i själen.

117

Minnet är bara stegrad antipati. Ni skulle inte ha något minne, om ni kände så stor sympati för era
föreställningar att ”svalde2 dem: ni har minnet bara genom att ni känner en slags avsmak inför
föreställningarna, kastar dem tillbaka- och därigenom gör dem närvarande. (s.35,1919)
118

Steiner. R; Båda, sympati och antipati finns i kunskapandet och viljan genom att nervverksamhet och
blodverksamhet samverkar, men de gömmer sig. I känslan blir de uppenbara (s.86,1981).
119
Jmf. Matti Bergström om tro och vetande.
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Då först låter vi den verkliga världen träda emot oss, vi ger tingen möjlighet att själva tala till
oss.
– Hängivelse är just den själsliga författning (tillstånd), som inte ut ifrån sig
själv vill utforska sannheten, men som kan vänta och som väntar ut sannheten
utifrån de upplevelser som strömmar mot oss från tingen (s.6, 2:a föredrag,
1911120).
Steiner säger att om vi tar det på allvar, att på detta sätt låta tingen tala till oss121, så ger det
oss en möjlighet till att på ett visdomsfyllt sätt uppfostra vårt eget tänkande. Genom att
utveckla en känsla av hängivenhet i själen kommer vi nära det som är verkligheten. Det
innebär att vi måste vänta med att bilda oss ett färdigt omdöme om det vi ser, vi låter tingen
uppenbara sig för oss först. Då förändrar sig det som vi förut bara såg eller förstod.
Steiner ger ett exempel på en människa som utvecklat denna hängivenhet 122 . Personen ifråga
blickar ut över en vanlig grön äng och varseblir allt det gröna. Synen berör henne i hennes
inre. Den gröna ängen åstadkommer en rörelse i hennes själ. Hon iakttar inte bara ängen och
konstaterar att det är en grön äng, utan hon blir själsligt berörd av vad hon upplever. Steiner
liknar själens svar på den yttre upplevelsen med harmoniska krusningar på en vattenyta. Om
man låter tingen tala till en på detta sätt känner man att alla sinnesupplevelser berör ens själ.
Det kan vara smaker, färger, former m.m.
Genom att möta yttervärlden med hängivenheten får upplevelserna ett djup, vi kommer i
beröring med det som finns under tingens yta . Vi kommer i kontakt med det som Steiner
kallar tingens vilja. För att beskriva det tar han följande exempel: när vi ser på ett levande
växande blad så ser vi mer än bara bladet. Vi ser och upplever även den spirande livskraften
det bär i sig. Vi ser att bladet inte är färdigt, det växer och är i ständig förvandling, - det vill ut
över sig själv (s.10, 1911). Att komma till sådana upplevelser av livets kretslopp; som
växande, liv och död, gör att vi kommer i kontakt med den rådande visdomen som verkar i
tingen. Den visdomen kan vi inte tänka fram utan den måste vi uppleva utur den levande
verkligheten.
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Steiner . R . Sansernes verden og åndens verden. Hannover.1911. dansk översättning stencil…
Steiner hänvisar här till Goethe som också beskriver denna process.(Steiner.1911)
122
Sprungen ur förundran, vördnad och känsla av sammanhang/ tillhörighet.
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Den pedagogiska konsekvensen av detta är att vi måste möta barnet där det befinner sig. I att
det lever i ett sådant förnimmande av världen. Förnimmelser lever i barnet och förvandlas
under livets gång. Vi får inte försöka koppla begrepp direkt till dessa förnimmelser men i
undervisningen rikta oss till de sinnen som berör framförallt barnets känslo- och viljesfär.

Förmågan att kunna bilda omdöme och begrepp
Hur kunskapsprocessen går vidare från att vi förhåller oss på ett hängivet sätt till det vi möter
beskriver Steiner som en väg från slutsats över omdöme, till begrepp. När vi på ett
kunskapande sätt tar kontakt med omvärlden är det första som sker att vi iakttar den. I det
vanliga vardagslivet iakttar vi världen med våra sinnen123.
Om vi tittar noga på vad som händer när vi tänker logiskt kunskapande kan vi se att denna
process innehåller tre steg. Vi drar slutsatser, bildar omdömen och till sist begrepp. Steiner ger
ett exempel på hur det kan gå till; - vi kommer in i en djurpark och får se ett lejon.
Vi väcks till medvetande av det vi ser av lejonet. Detta; att komma till medvetande om att
lejonet ligger där, kopplas genast till den kunskap vi redan har. I och med kopplingen till den
gamla kunskapen drar vi en slutsats. Ur det vi ser av lejonets fysionomi och sätt att röra sig
bildar vi oss omdömet att det vi ser är ett djur. Först när vi gjort detta omdöme förstår vi
verkligen begreppet lejon. Det första steget att se lejonet, kopplas samman med resten av hela
vårt liv och vi drar genast en slutsats. Steiner säger att han är medveten om det kontroversiella
i det han påstår, nämligen att; lejonet är först slutsats i oss, sedan blir det till omdöme och till
sist bildas begreppet. Slutsatsen lever bara på ett sunt sätt i oss om den får bli till i vårt full
vakna medvetande.

Omdömet
I vårt omdöme sammanfogar vi vad våra tolv sinnen förmedlar till oss om världen. Det att
komma till ett omdöme kommer ur ett levande skeende i vår egen kropp. Våra tolv sinnen gör
att världen i en första fas sönderdelas i olika delar. Människan måste sedan bli i stånd till
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Människan kan också utveckla en andlig själslig iakttagelseförmåga i form av imagination, inspiration och
intuition. Men även här är det fråga om iakttagelseförmågor.(s.106,1919)
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genom en egenaktivitet att på nytt foga samman delarna. När hon gör det tar hon del av
tingens inre liv. Att förstå är att sätta det ena i relation till det andra.
I uppfostran och undervisning är det oerhört viktigt att ge barnen upplevelser som tilltalar alla
sinnen för att en jämlikhet ska uppstå mellan sinnena.
Omdömesbildningen vilar då på en allsidig grund. De omdömen vi bildar i oss utvecklar sig
också i vårt vakna liv men tränger sedan ner i själens djup, ner i den mera drömmande själen,
ner i vårt känsloliv. Steiner beskriver det på följande sätt;
omdömet; - kommer tillstånd genom att sinnena förmedlar världen till er,
analyserad i olika led. I tolv olika led för världen till er det ni upplever, och i ert
omdöme sammanfogar ni tingen, därför att det enstaka inte vill fortbestå ensam
(s.132,1981).
Han beskriver vårt samspel med världen med, att tingen å ena sidan tvingar oss att i vårt inre
förbinda dem med varandra, samtidigt som vi måste vara beredda att med vårt inre förbinda
oss med dem. Om detta sker så blir vår omdömesbildning ett uttryck för oss som hela
människor. Vårt känsloliv måste vara med i omdömesbildandet på ett medvetet sätt. De
omdömen som vi bildar bär vi med oss vidare i livet, de ligger där som en slags
känslomässiga vanor. Som lärare måste vi vara medvetna om att det sätt vi lär barnen att bilda
omdömen på påverkar utvecklingen av barnets själsvanor. Hur vi vuxna i vardagslivet
uttrycker oss genom språket, i varje sats, är ett uttryck för, och verkar som en förebild i hur
man bildar sig ett omdöme. Medvetet får vi inte bilda något omdöme i själen utan att
känsloverksamheten är med. För att kunna göra ett omdöme om ett omdömes riktighet i den
subjektiva själen måste känsloverksamheten utveckla sig (s.85,1919).

Begrepp
En central punkt i lärandet är att hjälpa barnen att skapa levande begrepp som kan förvandla
sig under livsloppet. Om man som lärare ger barnen färdiga definitioner av sanningar och
säger; lejonet är, då bygger vi in begreppslik (s.141,1981) i barnens själ. Alla begrepp som
barnet bildar sjunker djupt ner i den ”sovande” själen och påverkar där vår fysiska kropp. Om
föreställningarna gjorts på ett medvetet sätt så består sådana komplex av, konkreta verkliga
skeenden.
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Om de begrepp som sjunker ner och glöms är levande kan du hämta upp från ditt minne som
något verkligt. De kan förvandlas och sättas i sammanhang med ny kunskap. Om det du
glömmer och sedan minns består av färdiga begrepp i form av ord eller ordförklaringar sker
inte detta .
Vad är då att bilda levande begrepp? Jo, att i undervisningen inte definiera utan istället
karaktärisera. I detta fall lejonet, att beskriva hur det lever, hur människorna lärt känna det,
att beskriva dess egenskaper och jämföra det med andra djurs och med människan. På detta
sätt bibringar man barnet rörliga begrepp. Steiner nämner i detta sammanhang betydelsen av
att som barn få uppleva och lära sig innebörden av levande begrepp som vördnad och aktning.
Om man som barn får lära sig att leva med sådana begrepp som vördnad och aktning kommer
man som vuxen att kunna förmedla det vidare till sina barn.
Att ge barnen begrepp genom ordförklaringar borde man aldrig göra, istället måste vi komma
loss från orden och söka efter de verkliga sammanhangen. Om vi låter verkliga fakta komma i
relation till varandra, då kan reala begrepp växa fram. En undervisning som är torr och
intellektuellt faktabaserad kan ge eleven vissa kunskaper, men försvagar hennes känsla som ju
skulle väcka entusiasmen för ämnet. Detta i sin tur får som konsekvens att viljekrafterna
försvagas. Steiner säger att den torra intellektuella kunskapen kan ge människan insikter, ex.
när hon tar upp dem som naturlagar.

Våra sinnen
Inledning
Efter många års studier kom Steiner fram till att människan har tolv sinnen. Han kommenterar
den ”vanliga ”vetenskapens syn på antal sinnen med, att de fem-sex-sju sinnen som man
normalt räknar med idag är de som är särskilt framträdande. De sinnen som man inte räknar
med är mindre framträdande. Som ett exempel på ett sinne som inte uppmärksammas nämner
han jagsinnet varmed vi varseblir den andra människans jag på samma sätt som vi med
synsinnet varseblir en färg.
Genom sinnena står människan i kontakt med omvärlden och sig själv. Sinnena fungerar som
förmedlare av alla intryck och upplevelser. I detta kapitel vill jag beskriva de tolv sinnena
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utifrån vad de förmedlar, vad som stimulerar deras utveckling och vad som hämmar. Det som
sinnena förmedlar till oss ligger till grund för vår utveckling och bild av världen.
Med sinnena som bas vi bygger vi vår kunskap och bild av världen. Hur de tilltalas för att
utvecklas är en av grundfrågorna i en pedagogik som vill skapa relation mellan människa och
omvärld. Steiner delar som utgångspunkt in sinnena i tre grupper. Viljesinnena är mer knutna
till kroppen, känslosinnena till vårt känsloliv och kunskapssinnena till vårt tänkande.
Uppdelningar ska inte betraktas som renodlade. I vår hörsel som ju hör till kunskapssinnena
verkar även det känslomässiga in, t.ex. när vi lyssnar på ett musikstycke. Ofta är flera sinnen
aktiva samtidigt när man upplever något. Det att varsebli124 kan ses som en beskrivning av när
alla tolv sinnen aktivt samarbetar, till skillnad från att bara titta eller se.
Därav kan ni se hur det hos det ena sinnet är mer, hos det andra mindre av hela människan som i första hand lever som ett känsloväsen – som kunskapsmässigt sett tränger ut i periferin
(s.88,1981).
Mikaela Glöckler har i Education - Health for Life (2006) gjort en sammanställning av
Steiners sinneslära. Hennes sammanfattning är kompletterad med vad jag funnit hos Robert
Sardello i Love and the World (2001), hos Willi Aepplie´s, De Tolv Sinnena (2003) och i
Karl König´s, Sinnesutveckling och kroppsupplevelse.(2000)

Viljesinnena
De fyra lägre sinnena, de s.k. viljesinnena; livssinnet, beröring/känselsinnet, rörelsesinnet och
balan/jämnviktsinnet är speciellt viktiga att tilltala i den tidiga barndomen och under den
första sjuårsperioden. Dessa sinnen har en speciell relation till den fysiska kroppen och är
knutna till självkänslan och att känna sig trygg i sig själv, i sin egen kropp. De är alla vända
inåt- mot vår egen kroppslighet. De varseblir processer som försiggår i den egna kroppen.
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varsebli äv. varsebliva [va`rse- el. vars`e-]
verb varseblev varseblivit, pres. varseblir äv. varsebliver
ORDLED: var-se--bliv-it
SUBST.: varseblivande, varseblivning
• (äv. lös förb.) bli medveten om närvaron av ngn el. ngt genom sinnena, särsk. synsinnet {epercipiera,
registrera 2}: hon såg upp i trädet och varseblev flickan som satt uppkrupen där; han skildrar det upplevda
snarare än det varseblivna rummet. www.nationalencyklopedin.se
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Vårt eget väsen öppnar sig genom dessa sinnen för den egna kroppsligheten. Processerna som
varseblivs är av objektiv natur.
En stark viljesverksamhet är förbunden med dessa sinnesfunktioner125. Jag går, jag rör vid
osv. Varseblivningen genom våra viljesinnen sker under en slags sömn. Det betyder att vi
inte är helt medvetna om vad vi varseblir. Allt figurligt som kan mätas, vägas och räknas
varseblir vi med våra viljesinnen, speciellt med balans och egen rörelsesinnet.
All matematik och geometri grundar sig på erfarenheter av dessa sinnen. All teknik bygger på
matematiska och geometriska sammanhang.( Aeppli , 2003)

Livssinnet
Organ; det autonoma nervsystemet samt enligt Aeppli , de inre organen, som hjärta, lever,
mjälte m.fl.126Han säger på ett annat ställe;, Likaså är människans hela organism ett stort
sinnesorgan som fungerar som livssinne (s.43, 2003).
Förmedlar;


en känsla av om jag mår bra i min kropp, ex. smärta, hunger och törst.



en känsla av behag, och harmoni, att vara utvilad, pigg och mätt.



en känsla av att allt är bra med världen, med min omgivning.



ett förhållande till tid.

Positiva influenser.


regelbunden dagsrytm regelbundna måltider, sömn osv.



för det mesta gott humör



en upplevelse av timing (the right measuring and the right time) i relation till ordning
och harmoni.



en positiv stämning vid måltider

Negativa influenser.


våld, konflikter och hot.



stress och chockupplevelser.



otillfredsställelse.



nervositet.



slapphänthet
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Dessa sinnen är huvudsakligen genomträngda av viljeverksamhet. Viljan verkar in i varseblivningen genom
dessa sinnen.(Steiner.s130,1919)
126
Aeppli. W. Människans tolv sinnen. 2003
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brist på känsla av yttre sammanhang.

Livssinnet fungerar också som ett varningssinne om något inte står rätt till i kroppen eller
själen, det känner med andra ord även av psykologiskt smärta och illamående. Sardello127
säger att; Psychological pain is not in the mind, nor in the soul concieved as separated from
the body.(s.137,2001) Detta sinne utgör basen för vårt medvetande och för medkänslan.
Aeppli menar att livssinnet är det mest obestämda, odefinierbara och samtidigt det mest
allmänna. Det är förankrat djupt i vår kroppslighet och ger oss en känsla av att vara en inre
helhet. Att kunna uppleva och ha sinne för tid har med detta sinne att göra.

Berörings- eller känselsinnet
Organ; taktila sinnesorgan och fria nervändar
Förmedlar;


en självkänsla utifrån kroppens periferi genom beröring.



en känsla av trygghet på grund av fysisk kontakt.



ett existentiellt förtroende ,tilltro



en egenkroppsupplevelse, men också en samhörighet med vad som inte är jag
(Sardello. 2001).

Främjande influenser;


varm mjuk kroppsberöring



växlingar mellan att vara ensam och tillsammans.



skapa möjligheter där barnet kan upptäcka, undersöka och beröra.

Hämmande inflytande;


yttre handlande utan att riktigt acceptera barnet.



för mycket omsorg och för mycket lämnande ensam.



beröring som i första hand tillfredställer den vuxnes egna behov och inte barnets som
kroppslig och själslig individ.

Sardello (2001)menar att beröringssinnet inte bara är ett mekaniskt- fysiskt sinne utan
omfattar något mer, som inte hänger samman med fysisk stimulation av nerver. Brist på
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Sardello. R. Love and the world. 2001
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beröring, själslig-fysisk kan skapa en känsla av isolering. Att titta på porrbilder/film-; då har
den inre känslan av beröring blivit distanserad och gjord till yttre bilder.
Han ger exempel på hur man kan stärka detta sinne genom taktila visualiseringsövningar som
att känna efter hur det känns det att röra en varm klippa, ett mjukt djur etc.
Då handlar det om att öva upp och bli medveten om beröringen men om själva upplevelsen
som sinnesupplevelse skapar. Med detta sinne känner vi oss åtskilda från det som inte är oss
själva men samtidigt försätter det oss i kontakt med det som omger oss. Ofta är andra sinnen
inblandade i upplevelsen av detta sinne, t.ex. rörelsesinnet, värme och jämviktssinnet Aeppli
(2001).

Rörelsesinnet
Organ; neuromuskulära nervspolar (spindles) i kroppens muskelvävnad.
Förmedlar;


en inre upplevelse av egenrörelse



en känsla av frihet och självkontroll på grund av förmågan att behärska sina egna
rörelser128 (Sardello.2001).



en upplevelse av flera olika rörelsers helhet och sammanhang, en kontinuitet .



en känsla av sammanhang mellan olika händelser .

Positiva influenser.


uppmuntra barnet att vara fysiskt aktiv.



tillrättalägga barnens omgivning så att allt är åtkomligt och så att fri lek är möjlig.



skapa möjlighet för meningsfulla rörelser

Negativa influenser.


brist på stimulation som leder till passivitet.



brist på goda förebilder.



att ständigt passa på barnet och komma med förmaningar hela tiden.



stillasittande framför TV och dator.



tekniska leksaker som gör barnet mer till en iakttagare än en deltagare.


När ögat följer rörelser och former i yttervärlden uppfattar rörelsesinnet rörelserna och
formerna och härmar omedvetet vad den andre gör. Det uppstår ett medvibrerande i våra
128

–The fact that we move about and our perception of the world is continually changing and yet we maintain a
continuous sense of ourselves gives the feeling of a relatively independent soul life.
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muskler som uppfattas av egenrörelsesinnet som sedan förmedlas till vårt medvetande
(Aeppli, 2003). Synsinnet och rörelsesinnet är intimt förbundna med varandra.
Ett välutvecklat rörelsesinne gör att du får ett förhållande till ditt öde, vägen du går i livet och
till det du möter 129 (Sardello.2001).

Balans- eller jämviktsinnet
Organ; Innerörat
Förmedlar; känsla av jämvikt eller obalans, upp, ner, fram, bak, höger och vänster.
Sinnet ger oss en kontinuerlig känsla av vår kropps förhållande till världen. Sinnet är ständigt
aktivt. Det är starkt knutet till gravitationskraften och den solida jorden. Genom utvecklandet
av detta sinne upplever vi världen som stabil och säker. Balans är också en själsförmåga som
t.ex. kan omfatta det att kunna stå ensam på en scen och ”fylla världen” inför en hel publik.
Om vi inte kan fylla upp rummet omkring oss med vår själ uppstår osäkerhet, ex. och svindel.
Balanssinnet tar aldrig fel, det verkat direkt och behöver inte tolkas (Sardello. 2001).
Positiva influenser


att gunga, balansera, hoppa rep, klättra.



som vuxen förebild påverkar man barnets förmåga till jämvikt både psykiskt och
fysiskt.

Negativa influenser


stillasittande



isolation

Känslosinnena
De fyra mellersta sinnena, de s.k. känslosinnena är speciellt viktiga att tilltala i skolåldern
mellan 7-14 år. Aeppli (s.49,2003). Med dessa sinnen varseblir vi den yttre omgivningen och
de förbinder oss starkt till naturen. König uttrycker det som att vi upplever omvärldens
kropp.(2000) De tre första; lukt, smak och synsinnena är kända sedan Aristoteles. Att se på
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To feel what most inside oneself is, it is necessary at the same time to be most outside oneself. The sense of
movement, when fully experienced, gives the experience, which is the basis for the experience of destiny, the
particular qualities of the world as they are coming to meet us on our life path. (s.135-136)
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värmesinnet som ett eget sinne är däremot nytt. Ofta kopplas det samman med berörings- och
känselsinnet. Värmesinnet ligger nära viljesinnena.
I vårt språkbruk kan vi hitta många ord och uttryck som visar att värmesinnet är ett
känselsinne som att; - hysa varma känslor, ett kyligt mottagande, en iskall blick osv.
Synsinnet däremot närmar sig mer de övre kunskapssinnena, även detta kan man se i vårt
språk, ord som insikt, överseende, hänsyn, försiktighet o.s.v. I känslosinnena verkar också
kärlek och hat, de väcker våra sympatier och antipatier (König, 2000).

Luktsinnet.
Organ; Nervtrådar som sitter längst inne vid näsroten (Olfactory mucosa).
Förmedlar; En känsla av att komma i kontakt med dofter.
Positiva influenser.


att utsättas för olika doftupplevelser från växter, djur och från olika miljöer i
omgivningen.

Negativa influenser.


dåligt vädrade rum.



dåliga lukter.



motbjudande och äckliga intryck och uppträdanden.

En lukt går inte att vandra förbi, den kan sluka upp hela vårt medvetande för kortare eller
längre stunder. (Sardello.2001)

Smaksinnet
Organ; Smaklökar på tungan
Förmedlar; -upplevelser av söta, sura, salta och bittra smaker, samt olika smakupplevelser i
kombination med luktsinnet.
Positiva influenser.


tillaga maten så att de naturliga smakerna kommer fram.



varierade smakupplevelser.



smakfulla omdömen om människor och ting,(” tasteful” discerning of people and
things)



estetiskt designade omgivningar
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Negativa influenser.


Överstimulerade smakupplevelser ex. ketchup, glutamat- buljonger, eller för ensidiga
smaker.



smaklösa kommentarer.



taktlöshet.



oestetiska omgivningar.

Synsinnet
Organ, ögat.
Förmedlar; upplevelse av ljus och färg.
Positiva influenser.


att göra barnet uppmärksam på subtila färgnyanser i naturen genom att själv visa
intresse för dem.



att omge barnet med smakfulla färgkompositioner vad gäller kläder och miljö.

Negativa influenser.


att utsätta barnet för destruktiva bilder.



grälla färger.



dystra stämningar.



brist på intresse.



färglösa, trista omgivningar.



överdrivet TV-tittande

Värmesinnet.
Organ; receptorer för varmt och kallt.
Förmedlar ; upplevelse av varmt, kallt och en upplevelse av den egna kroppstemperaturen.
Positiva influenser;


omsorg om kroppsvärmen med hjälp av adekvat klädsel.



understödja barnets känsla av värme i själ och ande.

Negativa influenser;
130



överdrivna krav att leva upp till, försök att göra barnet tuffare eller hårdare än vad det
är.( exaggerated toughening up measures)



för varmt inomhusklimat.



inte anpassad påklädning.



kall och opersonlig stämning.



överdriven och skenhelig varmhjärtlighet.

Aeppli talar om att vi har en värmeorganism och att den fungerar som ett sinnesorgan i
samma avseende som när han talar om livssinnet.(2003)

Kunskapssinnena
De övre sinnena, de s.k. kunskapssinnena, relateras primärt till tänkandet och till den mentala
förmågan. Tanke-, – ord-, språk- och jagsinne är specifikt mänskliga sinnen. Hos det lilla
barnet är bara hörselsinnet utvecklat. De tre första sinnena äger inga fysiska organ men är
förutsättningen för all andlig verksamhet, för kultur och socialitet. Steiner säger att genom
deras utveckling är det möjligt för oss att träda i ett andligt förhållande från människa till
människa. (König. 2000) När dessa sinnen varseblir en annan människa vibrerar samtidigt en
kunskapsverksamhet med. Du varseblir den andra människans tonfall, tal, tanke och jag. De i
barndomen ännu outvecklade kunskapssinnena, speciellt jagsinnet, tilltalas av all slags
människokunskap såsom barnen möter det i skolan genom historia, geografi, antropologi,
modersmål m.m. (Aeppli. 2003)
Människans förmåga att uttrycka sig med röst, språk och tanke är uttryck för att hon höjer sig
ur de sammanhang som är underkastat naturlagarna. Hon kan också varsebli vad den andres
skapande ande frambringar. Aeppli menar att dessa sinnen är allt för abstrakta för den nutida
vetenskapen och att de inte kan åskådliggöras. Om vi skulle mista dessa förmågor skulle det
resultera i ett allas krig mot alla. Dessa sinnen tilltalas indirekt genom ex kärlek,
meningsfullhet, sång musik, berättelser och utvecklas till mer medvetna sinnen i 14-21 års
ålder.

Hörselsinnet.
Organ; Örat
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Förmedlar; upplevelse av ljud och tillgång till ett inre själsrum. ( access to an inner soul
realm)
Positiva influenser;


att höra någon sjunga, att sjunga själv.



att lyssna till och spela klassisk musik.



att anpassa tempot -hastigheten av läsande och berättande av historier,till barnets
förmåga att uppfatta och ta till sig innehållet.



att ge tid till att låta inre bilder av skeenden uppstå, och att ge tid för tonminnet och de
akustiska bilderna att träda fram.

Negativa influenser;


överdrivna och starka akustiska upplevelser, speciellt genom radio, TV och annan
media. Om det går för snabbt och utan personlig relation och mänsklig närvaro.



konstgjort och icke sanningsenligt tal.



att använda rösten på ett omänskligt sätt.

Sinnet är orienterat mot känslovärlden men ändå ett kunskapssinne som hör till de övre
sinnena, det befinner sig på gränsen. Det varseblir också allt som tonar ur naturen mot
människan och uppfattar igenkännande det väsensartade som kännetecknar den mänskliga
röstens klang och nyanser. Röstens grundton tillsammans med över- och undertoner säger
något om den andra människans individualitet. Du lyssnar dig in i en människa. Som
kunskapssinne skänker det oss en intim kunskap om tingen, t.ex. en metallskivas klang säger
något om metallens egenskaper. Hörselsinnet uppfattar bara de akustiska och musikaliska
elementen i språket (Aeppli . 2003).

Ord- eller språksinnet.
Organ; skapas ur perception, uppmärksamhet av rörelse och språk.
Förmedlar; en uppfattning av en annan persons språkljud ger en upplevelse av ljudens form
och skepnad, en uppfattning av kroppsspråk och leder till förmågan att forma egna ordljud
(Sardello. 2001). Observera att sinnet inte har med ordförståelse att göra. Detta sinne får inte
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blandas samman med hörselsinnet förmågor130 ( Glöckler. 2006). Ordsinnet ger människan en
känsla av språkets väsen (Aepplie.2003).
Positiva influenser;


Varmt och kärleksfullt röstläge.



Varseblivning av kroppsspråk och gester.



Att säkra sig att inre upplevelser stämmer överens med de yttre för att undvika
”osanna” intryck.



Att ha ett sinne för det individuella uttrycket.

Negativa influenser;


När det är en konflikt mellan det som sägs och det som görs.



En kall och neutral attityd som gör barnet osäkert på föräldrarnas/lärarnas
sinnesstämning.



Varje form för lögn, dvs. när inre och yttre upplevelse inte stämmer överens.

Är ordsinnet tillsammans med synsinnet ett av de mest korrumperade idag?( Aeppli.2003).

Tankesinnet .
Organ; Tankar utvecklas som ett resultat av de komplexa processer som hänger samman med
förmågan att uppfatta yttre händelser, t.ex. - vad känns rätt och vad känns fel.
Förmedlar; en förmåga att gripa en tankegång omedelbart. Att kunna uppleva att en annan
människa tänker. Du kan genom detta sinnesorgan varsebli en annan människas begrepp och
förbinda dig med hennes föreställningar och tankar. Det är det mest utpräglade
kunskapssinnet (Aepplie.2003).
Positiva influenser;


kultiverade omgivningar där ting är sanna och rätta.



överensstämmelse mellan ting och händelser.



meningsfulla omgivningar.

Negativa influenser;


130

meningslöst agerande.

Education – Health for life. 2006

133



oberäkneligt och osammanhängande tänkande.



förvrängning av fakta.



meningslösa associationer.

För att kunna varsebli den andras tankar måste du ställa dina egna till sidan. Jag lever mig då
in i den andres tankar i stället för mina egna. Tankar kan även uppfattas utifrån skrift och
konst och förmedlas och uppfattas genom gester.

Jagsinnet
Organ; utvecklas ut ur de egna uppfattningsförmågorna, av beröring och ur kontakt med
omgivningen och uppfattningen om den egna kroppen.
Förmedlar; En existentiell upplevelse av att finnas till och en omedelbar upplevelse av den
andra personens jag. Sinnet uppfattar det som finns bakom det synliga (Sardello.2001).
Positiva influenser;


tidiga upplevelser av att känna kärlek och omsorg från en person som barnet har en
nära relation till .



kärlek mellan föräldrar och från föräldrarna till barnet.



en kultur av att besöka/få besök av vänner och möta människor.



ett genuint uppfattande/upplevande av ”den andre”.

Negativa influenser;


intresselöshet, brist på uppmärksamhet och alla former för kärlekslöshet.



mediekonsumtion, och att utsättas för virtuella verkligheter som inte främjar den egna
upplevelsen av ett äkta existentiellt vara.



en materialistisk människosyn.

Jagsinnet är det sinne som är svårast att begripa. Jagsinnet varseblir inte det egna jaget, heller
inte den översinnliga imaginativa världen, och det är inte heller en logisk sammanfattning av
andra sinnesvarseblivningar (Aeppli 2003). Jagsinnet är utbrett över hela kroppen och
kännetecknas av en aktiv kunskapande verksamhet. Den ska inte blandas samman med den
aktivitet som du utför för att uppleva ditt eget jag, det är mera en viljeakt.
Med en ”sovande” vilja utforskar vi med hjälp av sympatikrafterna den andres jag för att
sedan med hjälp av antipatikraften åter värja oss och leda erfarenheten till nervsystemet och
det medvetna kunskapandet. Aeppli citerar Steiner med följande;
134

Liksom seendet inte beror på en slutsats, beror varseblivandet av den andres jag
inte på en slutsats utan är en omedelbar verkligen självständig sanning som vi
vinner oberoende av att vi ser den andra, att vi hör hans toner. Bortsett från att
vi uppfattar hans språk, att vi ser hans inkarnat, att vi låter hans gester inverka
på oss, bortsett från allt detta varseblir vi omedelbart den andras jag
(s.64,2003).
Detta förstår jag som att det inte är utifrån de slutsatser vi drar av vad vår syn- och
hörselintryck m.fl. som vi upplever den andres jag, utan att vi gör det utifrån ett omedelbart
intryck från ett eget sinne, - jagsinnet.

De inre och yttre sinnenas samverkan
Till de inre sinnena räknas livssinnet, rörelsesinnet, beröringssinnet, balanssinnet och
luktsinnet. De har alla själskvaliteter. Dessa inre sinnen känner dels av kroppens olika inre
tillstånd men på samma gång känner de av den egna själen. Dessa sinnen är de som idag är de
mest utsatta och störda, de är ofta understimulerade.
Vid TV och datorspelsanvändande blir dessa sinnen passiviserade. Rörelse och balanssinnet
används inte. Det som förefaller vara avslappning är istället ett förslöande av livssinnet, du
känner dig inte uppiggad efteråt. Du känner ingen lukt och heller ingen beröring. De inre
sinnena förvandlas till yttre bilder. Det är då omöjligt för oss att känna av kroppens inre
reaktioner på alla dessa intryck. Sardello uttrycker detta med att påstå att den själsliga
förbindelsen mellan oss och världen går förlorad. And when the interior life of the body is not
a constant experience of soul, there can be no experience of soul, neither the individual soul
nor the soul of the world (Sardello.s.133, 2001).
De yttre sinnena omfattar värmesinnet, smaksinnet, synsinnet, hörselsinnet, språksinnet,
tankesinnet och jagsinnet. Dessa sinnen ger inte kroppen samma möjlighet till säkerhet som
de inre sinnena gör. Orsaken är att de är mer riktade på omvärlden och är därmed också
utsatta för manipulation. Ett rytmiskt och balanserat förhållande mellan yttre och inre sinnen
är förutsättningen för att inte upplevelser ska kännas förvirrande.
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Om de inre sinnena är svaga förändras även de yttre sinnena. Att uppleva med
sinnena kan inte delas upp i yttre och inre då de hela tiden verkar tillsammans.
Förslöas de inre sinnena får det som konsekvens att de yttre sinnena inte
fungerar mer än som mottagare av bilder (pictures) av yttervärlden.
(Sardello.R.s138,2001).
Du ska inte bara vara observatör utifrån din egen kropp men vara engagerad inifrån dig själv i
kontakten med omvärlden.

Läraren
Som inledning i det första föredraget i Allmän människokunskap säger Steiner att uppgiften
som lärare inte bara får betraktas som en intellektuell-sinnlig uppgift men också i högsta grad
som en moralisk- andlig. Utgångspunkten för all undervisning är att läraren arbetar med sig
själv. Läraren måste i detta sammanhang inte bara se på vad hon gör men på hur hon verkar
genom vad hon är. När du undervisar har det en avgörande betydelse om du har en inre bild
av människan, den vardande människan. Ditt tankeinnehåll verkar in i undervisningen och
skapar ett förhållande mellan dig som lärare och eleverna.
Att vara medveten om och ha ett sådant inre förhållningssätt kallar Steiner för, att utveckla en
pedagogisk moral (s.208,1981), som sedan måste fyllas med entusiasm. Pedagogisk moral
verkar som ett komplement till undervisningsskicklighet, ämnesinnehåll och ordningsfrågor
m.m. Den bidrar till att skapa den relation som måste byggas mellan elev och lärare. Du
arbetar då med något som är större än dig själv och din egen personlighet. Du övervinner det
som finns i dig som binder dig till att enbart vara en fysisk människa. För att kunna stå
framför eleverna på ett riktigt sätt bör läraren sträva efter att;


- genomtränga sig med fantasikrafter



- ha mod till sanning



- stärka sin känsla för själsligt ansvar.
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Dessa inre motiv kallar Steiner för pedagogikens nerver.
Lärarens uppgift är att fostra så att man hjälper barnet att förvandla de fysiska och själsliga
hinder som barnen har med sig i sin personlighet och som framträder i de olika
utvecklingsstadierna. Det gör man genom att skapa en sådan omgivning för barnet så att dess
individualitet kan träda in i livet i full frihet. Egentligen finns ingen annan fostran än
självuppfostran. Som lärare är vi en del av barnets omgivning, där barnet faktiskt fostrar sig
självt utifrån sitt inre öde. En undervisning som utgår från ren rutin, parad med pedanteri, är
den sämsta tänkbara . Den pedantiske läraren skadar inte bara sina elever men Steiner menar
också att det utifrån läraren sett är ett omoraliskt sätt att bemöta barnen på.
För att läraren ska kunna förstå människan och världen måste hon öva sig i att sätta olika
verkliga skeenden i relation till varandra som att sätta barndom i förhållande till ålderdom,
sömn i förhållande till glömska osv.
Begrepp som minne och glömska måste sättas i relation till sådant vi kan iaktta i yttervärlden
som till exempel sömn och vakenhet. Det är ett sätt att närma det okända till det kända.
(1981) Orden och begreppen måste stå för en real verklighet.
För att på bästa sätt kunna förstå och kunna fostra barn måste läraren intressera sig för och
förstå sin samtid. Steiner efterlyser att lärarna med ett levande intresse knyter an till den tid de
står i. Att vara lärare och undervisa kräver en medvetenhet om idealen men också en villighet
att anpassa sig och ingå vissa berättigade kompromisser på vägen.
Som lärare bör man låta sig gripas av två saker: Det första är den enormt stora och
betydelsefulla uppgift man har som lärare och det andra är att leva sig in i vår tids stora nöd
(s.213,1981).

Sammanfattning
Att som lärare ha ett waldorfpedagogiskt förhållningssätt menas att med utgångspunkt i detta
kapitel på ett medvetet sätt utveckla en relation till människobilden och till barnets
utvecklingsfaser. Läraren bör även relatera barnets utveckling till den pedagogiska metoden
och förstå själva kunskapsprocessens betydelse för lärandet. Detta betyder att läraren som
person, själv måste ställa sig in i en löpande läroprocess, på samma villkor som eleverna. Jag
vill tydliggöra detta nedan under några rubriker och punkter.

Människobilden och barnets utveckling
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-Läraren utformar medvetet sin undervisning på ett sådant sätt att barnet kan utveckla
sin tanke, känsla och vilja.



-Läraren ser på barnet som en unik individ bestående av kropp, själ och ande. Och
med ett jag som har unika anlag och intentioner.



-Läraren utgår ifrån att barnet utvecklas i åldersrelaterade faser. Det som grundläggs i
den första sjuårsperioden mognar och förvandlas till nya möjligheter i en senare
utvecklingsfas.

Undervisning som skapar relation


-Läraren ser undervisandet som en konst som leder till kunskap. Det handlar om att
väcka intresse och entusiasm.



-Läraren tar kravet om meningsfullhet på allvar både vad gäller fysisk, praktisk och
tankemässig aktivitet.



-Läraren arbetar medvetet med att utveckla barnets fantasi och minneskrafter.



-Läraren strävar efter att hitta en balans och en rytm mellan olika typer aktiviteter
utifrån den aspekten att det främjar en sund utveckling.



Läraren gestaltar undervisningen så att förundran, vördnad och känsla av samhörighet
utgör grunden för kunskapandet om verkligheten.

Kunskapsprocessen, från sinnesintryck till begrepp


Barnet ska få en möjlighet att utveckla en känsla för människans väsen och en
hängivenhet i relation till sin omgivning. Steiner talar i detta sammanhang om
kärlekskraften.



Barnet får möta en undervisning som tilltalar och utvecklar alla sinnen. Detta för att
det främjar sinnenas utveckling, berikar och utvecklar relationen till verkligheten,
samt bidrar till att omdömesbildningen kan vila på en allsidig grund.



Barnet och läraren arbetar med begreppsbildning utifrån den fenomenologiska
metoden där man genom att karaktärisera och beskriver ämnesinnehållet. utforskar
det. Först när barnet genom egen inre aktivitet får sätta verkliga händelser och fakta i
relation till varandra uppstår en äkta individuell förståelse.

Lärarens lärande och förhållningssätt
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 Läraren är medveten om betydelsen av att hon och hennes kollegor arbetar med att
fördjupa och levandegöra människobilden, värdegrundsfrågor samt utveckla sin
förståelse för människans utveckling.


Läraren är medveten om på vilket sätt hon verkar som auktoritet och förebild i de olika
åldrarna.



Läraren arbetar med att utveckla sig själv, inser den enorma betydelsen av att vara
lärare samt visar ett djupt intresse för sin samtid.



Läraren kunskapar i och utvecklar sitt förhållande till sitt ämne och relaterar det till
sina elever, samtiden och på ett konkret sätt till skolans vardag.

I kapitlet waldorfpedagogik beskrivs en människobild som grund för en utvecklingspsykologi.
Utifrån den har Steiner utvecklat en pedagogisk metod som omfattar kvalitéer som jag menar
är värda att ha som utgångspunkt i en diskussion om hur skolan kan fylla ”glappet”.
Waldorfpedagogiken visar med sitt arbetssätt på en pedagogik som kan fylla glappet med
innehåll för att främja utvecklingen av de kompetenser som medborgare i ett hållbart samhälle
behöver.

Egna erfarenheter
Atmosfär och gemenskap
Som med alla idéer som ska förverkligas i vardagen så är waldorpedagogiken ingen garant för
ett lärande som resulterar i utvecklande av de bästa personliga kompetenserna, erövrande av
en genuin förståelse och kunskap om världen. Här som i alla andra sammanhang måste man
som lärare och skola arbeta hårt för att fylla glappet mellan ideal och verklighet. Som en del
av teorin i denna uppsats vill jag lyfta fram några erfarenheter som jag gjort, positiva som
negativa.
Som klasslärare på waldorfskola har jag upplevt att den gemensamma värdegrunden och den
pedagogiska metoden i form av det jag beskrivit i detta kapitel, skapade en trygghet och en
kreativitet hos mig som lärare. Väl medveten om att en värdegrund eller idé som inte hela
tiden är öppen för det som verkligen händer, istället kan verka begränsande. Helhetssynen
bidrog till att skapa en varm och hemlik atmosfär på skolan. Den kännetecknades av respekt
och omsorg för eleven som individ och en vilja till att se hennes eller hans möjligheter. En
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bidragande faktor till detta var också att skolan inte hade mer än 170 elever. Skolan präglades
av en vi- känsla, en känsla av nära relation och en känsla av att befinna sig i ett överskådligt
sammanhang som omfattade lärare och elever. Samtidigt var skolan öppen för det unika och
nya. Nya elever, ofta med problematisk bakgrund blev mycket väl mottagna bland
kamraterna. Idéer som kunde komplettera och berika sättet att undervisa välkomnades i
kollegiet. Grundläggande ramar som att undervisa i tre till fyra veckor i följd med samma
ämne där varje arbetspass är ca 90- 110 min. möjliggör fördjupning och skapar relation.
Arbetssättet i sig verkade relationsskapande både för mig och eleverna, dels i förhållande till
ämnet och dessutom som ett redskap till att utveckla och fördjupa vår ömsesidiga relation.
Gemensamma och återkommande årstids/ månadsfester och julbasar m.m., där alla klasser
var delaktiga bidrog till förverkligandet av gemenskapskänslan.
Det kunde till exempel innebära att några klasser städade skolgården andra lagade maten.
Höst och vår var några klasser speciellt engagerade i odlingsprojekt, vars produkter sedan
användes i matlagningen.
Andra arbetade med utomhusprojekt för att göra skolgården mer levande 131. En vecka innan
julbasaren var alla skolans elever engagerade i olika tillverkningsprojekt.
Elevrådet var med och beslutade om hur en del av pengarna skulle användas. En del av
vinsten gick till ett skolträdgårds- projekt i Afrika. Vår skola har nu stött projektet i Sydafrika
i åtta år. Idag har det utvecklat sig till att skolan med hjälp av bidrag från Internationella
Programkontoret, har en vänskola i ett fattigt område norr om Cape Town. Lärare reste ditner
för två år sedan, sex lärare därifrån kom hit och nu i år reste hela klass nio till Grabouw för att
besöka sina svarta kamrater på skolan där. Allt detta tack vare mycket engagerade lärare,
föräldrar och elever. Alla fick med sig ovärderliga upplevelser tillbaka. Upplevelser och
erfarenheter och som sätter all kommande kunskap in i ett nytt perspektiv. Återigen relation
och sammanhang. På riktigt.

En inblick i klassrummet
Jag vill med utgångspunkt i min egen undervisning beskriva hur förhållningssätt och
pedagogisk metod kan se ut under en temaperiod om bisamhället. För att belysa pedagogiken
även från ett annat håll har jag relaterat till Antonovskys KASAM- begrepp, begriplighet,
hanterbarhet och meningsfullhet som jag beskrivit i kapitlet innan.
131

Eftersom skolträdgården är en kombination av plats, lärande och interaktion, kan den bidra till att utveckla
skolans hela identitet. Åkerblom. P. Lära om trädgård (s.81. 2005).
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Barnen befinner sig i sin andra sjuårsperiod, de går i andra klass och är åtta år gamla.
I min undervisning försöker jag tilltala känslolivet med ett bildspråk utifrån aspekten av det
sköna. Jag appellerar till barnens längtan att lära känna sig själv och världen, i detta fall
bisamhället. Barnen ska få möta bisamhället med bidrottningen, arbetsbina, drönarna,
blommorna och den söta honungen. I tre veckor fördjupar vi oss i binas värld och verklighet.
Vi är bin.
Bitemat finns med på morgonperioden mellan 8.15 och 10.00 varje dag, på
handarbetstimmarna, engelska - och spanska lektionerna när vi målar och ritar och i våra
lekar. Att få lära känna binas liv är ett exempel på ett område där eleverna kan bygga relation
mellan natur och människa och samhälle.
Samtidigt som eleverna ”övar” eller skapar en individuell relation till omvärlden och sig
själva genom att leva sig in i hur bina lever övar de också sitt bildlika tänkande som är en
förutsättning för utvecklingen av det abstrakta tänkandet längre fram. Meningen är att barnen
ska få lära känna naturen på ett väsensartat sätt. På ett liknande sätt som när vi lär känna en
människas väsen utifrån vår nyfikenhet och vårt intresse. Och igen, samtidigt som de relaterar
till binas liv, relaterar de till sig själva och till sin närmsta omgivning, familj och sina
kamrater.
Min förberedelse består i att läsa på alla fakta om bin och välja ut det som är relevant för
åldern. Därefter förbinder jag det till stämningen i min klass. Utifrån dessa två aspekter skapar
jag en berättelse full av beskrivande bilder av vad som händer under ett år i bikupan. Varje
dag ett nytt ”kapitel”, under tre veckor. Naturligtvis försäkrar jag mig om att vi kan få besöka
en biodlare och att det är ”rätt” årstid. Binas verklighet ska få tala till dem utifrån berättelsen.
På ett konstnärligt och karaktäriserande sätt försöker jag beskriva det sköna i naturens
ordning, som t.ex. de små sexkantiga bivaxsängarna där pupporna ligger och sover. Det
handlar om att väcka förundran för denna vackra och kloka kunskap som finns i bisamhället.
Bidrottningen får ett namn och en krona på sin hjässa, drönarna och arbetsbinas olika
uppgifter beskrivs med känsla och inlevelse, som i en saga. Barnens individuella inlevelse
skapar relation och en känsla av sammanhang inför ordningen, samarbetet och omsorgen i
bisamhället. Omedvetet relaterar barnen denna ordning och omsorg till sin egen värld.
Eleverna är nu känslomässigt förberedda och kan någon gång i slutet av de tre veckorna möta
biodlaren och hans bin med ett redan väckt intresse. De har redan en relation som nu förstärks
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av att närma sig bikupan på riktigt. De kan sätta in det de möter i ett sammanhang. Läraren
har genom sitt sätt att berätta skapat en helhetsupplevelse där barnen;
A- genom berättelsen får en inre imaginativ bild av binas liv utifrån den känslomässiga
relation de själva är medskapare av. Känslan tilltalas och aktiveras. Beskrivningen av det
sociala dramat i bikupan, arbete sorg och lycka, liv och död relaterar också till Antonovskys
begrepp om meningsfullhet i det egna livet.
B) - genom att nästa dag få återberätta vad de har hört och upplevt, skapar de genom samtal
och frågor en gemensam bild av bisamhället. Detta relaterar till Antonovskys
förtåelsebegrepp, det vill säga att ordna intryck och sätta dem i relation till varandra.
Här genom att t.ex. att sätta in binas tillsynes meningslösa flygande utanför bikupan i ett
sammanhang. Bina talar med varandra i sin dans framför kupan.
Genom samtalet uppstår en mera medveten förståelse baserad på det känslomässigt upplevda.
Den spirande tankeförmågan tilltalas och aktiveras.
I dessa samtal finns goda möjligheter för läraren att läsa av enskilda elevers sätt att uttrycka
sin personlighet. Om det finns behov av att stanna upp vid någon som berör ett barn djupt kan
jag fläta in det i nästa dags ”bisaga”. Då i form av ett mänskligt händelseförlopp men på binas
vis.
Det berättade kan då verka som ett sätt för en elev att bearbeta något och för klassen att leva
sig in i det utan att de märker det. Berättelsens bilder lever kvar i det omedvetna och kan
verka som grund för inlevelse och medkänsla i en verklig situation. Ett sätt att förebygga
mobbning menar jag.
C) – genom att bearbeta intrycken konstnärligt/praktiskt tilltalas viljan. Barnen får nu göra;
t.ex. rita upplevelser från berättelsen, knåda bivaxbin, dramatisera dikter och sånger om bin,
vara med och tillverka en bikupa, dricka te med honung, rulla eller stöpa bivaxljus, besöka en
biodlare och se hans säkra kunniga sätt att hantera bina. Betydelsen av praktiska erfarenheter
och uppövandet av färdigheter relaterar till Antonovskys begrepp hanterbarhet.

Läroprocessen i praktiken
Till sist avslutar jag med de sju punkter som beskriver den läroprocess som ligger till grund
för och som främjar både elevens förståelse och personliga växande. Den är hämtad från
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boken Zur Unterrichtsgestaltung im 1. Bis 8. Schuljahr an Waldorf-/Rudolf Steiner Schulen132
För att göra punkterna mer förståeliga och konkreta knyter jag dem till temaveckorna om bin i
avsnittet nedan.
1. Jag varseblir (förnimmer, observerar, på tyska Wahrnemung.)
2. Jag förbinder mig.
3. Jag bearbetar.
4. Jag individualiserar.
5. Jag övar och återger.
6. Jag erövrar växande kunskaper och färdigheter
7. Jag kan vara nyskapande.

Så här kan det se ut:
Dag 1.
Den sista halvtimmen av morgonperiodspasset får eleverna höra nästa ”kapitel” av
berättelsestoffet. Den nyfikenhet och det intresse jag väcker genom berättelsen knyter an till
läroprocessens att varsebli och förbinda sig. (punkt 1 och 2)Under resten av dagen, hemma
med kamrater och under kommande natt bearbetas och individualiseras (punkt3 och 4) den
kunskap som barnet tagit till sig i form av berättelsen.
Dag 2.
Morgonperioden startar med sånger, lekar och dikter som knyter an till temat. Ett sätt att
värma upp kropp och själ och skapa balans i förhållande till det mera stillasittande tanke – och
koncentrations krävande arbetet som följer. Här tilltalas känslan och viljan, kroppen är i
rörelse. Även detta är ett slags bearbetande och övande. Denna början av dagen kallas ofta för
rytmisk del.
Därefter följer ett övande i att återberätta eller återge (punkt 5) gårdagens berättelse.
Kunskapen i form av händelsebilder från igår som sjunkit ner i en slags nattglömska måste nu
aktivt hämtas upp till medvetande igen. Eleverna hjälps åt att återberätta. Frågor uppstår om
nya ting och om varför. Olika elevers bilder ställs bredvid varandra. Samtal uppstår.
132

Utgiven av den Pedagogiska Sektionen i Dornach och der Pädagogischen Forchungsställe beim Bund der
freien Waldorfschulen, Stuttgart. Årtal finns ej uppgivet…
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Var och en genomlever kunskapsstoffet en gång till men nu utifrån klassens perspektiv. Som
lärare kan jag undra vad de menar eller hur gick det sedan. Till slut finns där en skapad
kunskap som är rikare än den jag berättat. De har erövrat en växande kunskap och nya
färdigheter. (Punkt 6)
Nu får eleverna befästa sin kunskap genom att rita en bild till temat och eller skriva en enkel
text. Kanske i form av en sagobok. Eller genom att göra, knåda i bivax eller något annat
praktiskt konstnärligt som hör till temat. Detta är elevernas aktiva arbetspass där de oftast
arbetar individuellt men även i grupp. I den processen sker naturligtvis också ett bearbetande
och individualiserande och övande av färdigheter . De är nyskapande.(punkt 7) De har nu en
grund och en beredskap för att ta in ny kunskap.
Morgonperiodens sista del står för dörren. En förväntansfull tystnad breder ut sig i
klassrummet, de är redo att lyssna till nästa ”kapitel” från livet i bisamhället. Ny kunskap
byggs och skapas återigen utifrån läroprocessens steg; att varsebli - förbinda sig osv.
Eleverna har genom denna process som sträckte sig från gårdagens berättelse fram till den
egna produkten, i form av dagen arbete, varit delaktiga i den rytm att kunskapa som är
kännetecknande för morgonperiodsundervisningen i waldorfskolan. Att ha denna grundrytm
med variationer, utifrån vad som sker i just i den egna klassen, varje dag år ut och år in,
skapar trygghet hos både elever och lärare. Det finns en beredskap, en slags skål att lägga
kunskapandet i .
Ett sådant läroprocesschema i sju punkter ska naturligtvis inte tas bokstavligt utan är ett
teoretiskt uttryck för en mycket levande och dynamisk process, omöjlig att lägga fast i låsta
former. Med detta grepp om undervisningen visas att läraren skapar en yttre förutsättning för
att barnet ska kunna bygga upp sin egen inre relation till omvärlden. Här exemplifierat med
hjälp av ett pedagogiskt grepp som åskådliggörs med detta trefaldiga sätt att kunskapa om
bisamhället.

Erfarenheter av att införliva skolträdgård som ämne på skolan
Om att förändra och utveckla
Om en skola beslutar sig för att implementera ett annat sätt att lära om en hållbar utveckling
innebär det att gå in i en förändringsprocess. Själv var jag en eldsjäl i ett sådant
förändringsarbete på den skola jag arbetade. Det handlade om skolträdgård och
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skolgårdsprojekt. Att få de nya idéerna att genomsyra hela skolan i verklighetsvardagen,
visade sig vara oerhört svårt. Kunskapsbrist, osäkerhet och känslan av att något annat ämne
fick för lite tid var några av de faktorer som utgjorde hinder för förverkligandet. Ämnet fodrar
en annan typ av förberedelse och efterarbete samt kräver en stor flexibilitet av lärarna.
Skolans platta ledarorganisation påverkade också att förändringsprocessen inte fick en tydlig
struktur. Det gjorde att ämnet efter flera års försök fortfarande inte har en självklar plats i
skolans kursplan. Skolledningens förhållningssätt och ansvarstagande i förändringsprocessen
är avgörande för att hela skolan ska ändra arbetssätt.
Petter Åkerblom har i sin doktorsavhandling Lära om trädgård (2005) undersökt vilka
faktorer det är som gör att en sådan förändringsprocess lyckas eller inte.
Jag menar att hans resultat är värda att ta i betraktande i skolans framtida arbete med att
införliva ett utvidgat lärande om en hållbar utveckling. Han säger att svårigheterna med att
införliva nya arbetssätt, ex. en skolträdgård finns både på det individuella, på skolans och på
samhällsnivå. Den arbetsplatsstruktur som råder är avgörande.
Rädsla för att inte uppfylla krav och förväntningar samt osäkerhet är vanliga hinder på vägen.
Vad är det då som gör att vissa lyckas? Åkerblom förespråkar en samverkan mellan olika
aktörer i samhället runt skolan. Ett sådant samarbete leder till ett deltagande i en gemensam
social praktik. Han har här utarbetat och utvärderat en metod; Framtidsverkstaden; en
samarbetsmodell/metod för en lärande samverkan runt skötsel och arbete på skolgårdar och
skolträdgårdar.
Åkerblom kommer fram till att de medverkande måste ha förtroende till processen. Om
processen är accepterad av alla och införlivar alla på arbetsplatsen, inger det en tillit till de
medverkande att de problem som uppstår på vägen går att lösa. Handlingsplanerna måste
förankras demokratiskt bland dem som berörs av besluten. Resurser av olika slag är en
förutsättning. Ekonomiska resurser var inte de viktigaste men resurser i form av människor
och redskap. Avhandlingen visar att den lokala arbetsplatskulturen är et större hinder för
förändring än regler och resurser som styr skolans verksamhet.
En av Åkerbloms delstudier väcker frågan; (om) - ett socialt systemkan utvecklas om det inte
utsätts för störningar, även om dessa störningar skulle uppfatta som påfrestande bland
aktörerna i den sociala praktik som utsätts för dem (s.86,2005)?
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En platt organisation.
Waldorfskolor har ofta en platt organisation. En ledningsgrupp bestående av lärare innehar
rektorsfunktionen. Dessutom finns arbetsgrupper som ansvarar för olika ansvarsområden på
skolan. Tanken är att ledningsformen på ett optimalt sätt ska tjäna pedagogikens syfte dvs. att
skolans organisation ska tjäna barnens behov utifrån den kunskap lärarna har om barn och
pedagogik. Min erfarenhet av en organisation och ledning som denna är inte odelat positiv.
Ledningsfunktionen har ofta varit präglad av en stor del god vilja men otydlig. Att som
klasslärare ingå i en för skolan nödvändig arbetsgrupp är mycket intressant men kan lätt bli en
för stor arbetsbörda i längden. Läraren har inte alltid den kompetens som krävs för uppgiften.
På en waldorfskola är och bör kollegiet vara skolans hjärta. Det är där det pedagogiska
fördjupnings- och utvecklingsarbetet ska pågå.
Intentionen är att man i samband med de varje vecka återkommande kollegiemötena också
övar något konstnärligt, som en del av fördjupningsarbetet. Under mina år på skolan kan jag
se en tendens mot att de praktiskt- organisatoriska frågorna tagit mer och mer tid från det
pedagogiska utvecklingsarbetet.
Sammanfattningsvis menar jag att här har waldorfskolan mycket att lära.
Det existerar ett glapp mellan fördelarna med en platt organisation som bygger på personligt
deltagande i skolans organisation och en brist på kunskap/kompetens och tid till att vara
delaktig i processen. En annan avgörande faktor är att alla lärare inser betydelsen av att det
pedagogiska fördjupningsarbetet måste stå i centrum.
Först då kan skolan genomsyras av ett utvecklingsarbete som präglas av helhetssyn. Skolan
bör ha en metod för att förverkliga förändringar. Utifrån mina erfarenheter stödjer jag
Åkerbloms teori om vilka förutsättningar som måste uppfyllas för att ett förändringsarbete ska
lyckas.
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12. Intervju med John Holmberg,
John Holmberg är professor i lärande om hållbar utveckling vid UNESCO i Paris, samt
professor i fysisk resursteori och vice rektor på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Efter att ha presenterat John för temat på min uppsats ställde jag två av de frågor jag
formulerat i min uppsats till honom;


Vilka kompetenser behöver eleverna erövra för att bli medskapare av ett hållbart
samhälle?



Hur kan skolan främja utvecklingen av dessa kompetenser?

Här följer en sammanfattning av intervjun.

Helhetssyn
John menar att han ser två perspektiv som det är viktigt att fokusera på. Det ena är att se hur
människan förhåller sig till naturen och vår planet och att allt håller på att gå över styr. Vi
måste se på de rent fysiska konsekvenserna av vårt sätt att leva, se sammanhangen.
Läroplatsen är naturen själv, att fysiskt se vad som händer. Det andra är att fråga sig; vad gör
oss lyckliga? Vad är det som kännetecknar det goda samhället, där vi mår bra? Vi måste lära
oss att känna solidaritet och kunna utveckla relationer och tolerans.
Det handlar om att utveckla inre kvalitéer och att fördjupa sig i de frågor som berör det goda
samhället. Kopplingen mellan de båda är viktig. Man måste börja med de små barnen.
Om man lyckas skapar det ett annat förhållningssätt till det första perspektivet, att se
sammanhang. Det leder då till intresse och en vilja till ett kretsloppstänkande.
Målet är att en ny helhetssyn ska växa fram. En djupare förståelse för t.ex. kretsloppsflöden
uppstår inte genom att bara betrakta bilder på sådana. Det skapar istället en distans till
verkligheten.
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Att utveckla den inre kompassen
Skolans uppgift är att hjälpa eleverna att bygga den inre kompassen 133 så att eleverna blir
rustade att möta de utmaningar som de kommer att ställas inför. Det som ofta sker i skolan
idag är att man presenterar den hotbild som råder, ifråga om miljö och välfärd, för eleverna.
Om sedan inte hotbilden kopplas till en kreativ fas, till konkreta förändringsmöjligheter och
en vision om ett bättre samhälle, så lämnas eleverna kvar i en slags sorg. John jämför det med
barn som inte får möjlighet att bearbeta föräldrarnas skilsmässa på ett konstruktivt sätt.
Betydelsen av att ha en inre kompass beskriver han så här; Du har ett arbete som ska utföras.
Du sätter upp ett mål och arbetar fram en plan som du tänker följa för att uppnå målet. Tanken
är att planen ska följas steg för steg. För att denna plan ska ha en relation till verkligheten
måste du hela tiden tolka världen omkring dig. Du måste sätta in ditt arbete, din plan i ett
sammanhang. Det betyder att du måste ifrågasätta, göra nya bedömningar och fatta nya beslut.
Det är här den inre kompassen fungerar som ett instrument som hjälper dig att tolka den
situation du befinner dig i.
Ju mer du vågar lita på den och pröva den i verkligheten, ju starkare blir din
tilltro till vikten av att använda dig av den. Den utvecklas och blir mer och mer
känslig (Holmberg.2008).
En indianhövding som John träffat beskrev det tillstånd man befinner sig i när man använder
kompassen med; -drifting around with the antennas out.

Självinsikt och utgångspunkter
Genom att ta tag i konkreta situationer i skolan som handlar om relationer och konfliktlösning
får eleverna möjlighet att lära om hur andra tänker och känner. Det är också av stor betydelse
att visa eleverna att man kan se på en frågeställning utifrån flera perspektiv.
Resultatet av den problemställning du har påverkas i hög grad av hur du ställt frågan och av
vilken fråga du ställt. Vilka perspektiv trängs undan till fördel för ett annat?

133

Åhs.O, fil.dr. i pedagogik, talar också om denna kompass i sin bok; Vägen till en inre kompass.2004. Han
kopplar denna inre kompass till moral och handlande. Många unga saknar en sådan. Han refererar till skolverkets
undersökning i mitten av 90-talet där endast 20 % av eleverna gav svar som kunde relateras till demokratiska
värderingar.
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Förundran
Lärarna måste försöka hjälpa eleverna till att uppleva förundran inför det som naturen ”kan”
och att jämföra det med teknikens under. Det finns två slags förundran en mer intellektuell
och en som har med det sköna att göra. En väg till att känna förundran går genom berättelsen.
Indianerna har en uråldrig tradition på detta område. En del av deras kultur var att förmedla
sitt förhållande till ”hållbar utveckling” genom berättelser. Konsten är att kunna levandegöra
med inlevelse, så att de som lyssnar kan se och uppleva sammanhang. Att bli förundrad
betyder att man blir känslomässigt berörd. Det handlar om att utveckla empatin hos eleverna.
Då kan de också känna vördnad för det levande. Genom att känslan är med i
kunskapsprocessen förbinder vi oss med de vi ska lära. Det är ett viktigt steg i att göra
kunskapen till sin egen.

Projekt och Engagemang
För att engagera lite äldre elever i frågor som rör hållbar utveckling handlar det mycket om att
knyta an till den värld de själva står i. Ett annat sätt att väcka personligt intresse och
engagemang är att ge dem möjlighet att välja; - vilket projekt talar till just deras intresse?
Eleven måste se en mening med det de ska göra. Holmberg ger ett exempel på en lyckad
projektidé som både engagerar och kräver konkret tankearbete. En klass nio arbetar inom
ämnet ekologi med ett grupparbete med temat; vad ska du ta med dig på ett rymdskepp om du
ska vara borta i hundra år? Generellt menar John att odlings- och andra praktiska projekt
måste stå inne i meningsfulla sammanhang för att eleverna ska engagera sig.
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13. Naturen som en förutsättning för en
sund utveckling
Över Albert Einstein´s kontorsdörr på Princeton University, USA, står att läsa;
Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts.
Albert Einstein

Förundran och frihet
Richard Louv hänvisar i sin bok Last Child in the Woods till över hundra studier134 som visar
att den huvudsakliga positiva inverkan av att vistas i naturen är att den reducerar stress. Den
ger oss en känsla av välbefinnande. Dessa undersökningar är gjorda på vuxna. Människans
relation till naturen har många kvalitéer, i boken finns refererat till en student som uttrycker
följande;
Den tysta visdomen i naturen vilseleder dig inte. Du behöver inte som i städer anpassa dig,
relatera till en färdig föreställning. Naturen är där och den accepterar alla (Louv.s.83,2006).
Taylor and Kuo, i samma bok, menar att forskningen idag, grundad på teoretiska argument,
kan rekommendera barn kontakt med naturen. Den utgör ett basbehov likställt med mat och
sömn.
Eleonor Roosevelt135 berättar om hur hon som vuxen kan minnas sina Gilded Butterflies från
barndomen. Hon beskriver den underbara känslan av att vara ett med naturen i en slags
multi- sinnlig upplevelse . På ängen låg hon, ute i gräset och ”planerade ”sitt liv. Dessa naturminnen hjälpte henne att senare som vuxen befria sig från; black, sad childhood memories136.
På ett institut för Barn- och ungdoms utveckling i Massachusetts arbetar man med naturen
som terapeut. Det visar sig att barn kan bearbeta sina trauman genom att t.ex. leka vid floden.
Psykologen Stefano Santostefano137 menar att det är uppenbart att barn använder landskapet,
för att tolka in och ge det en mening utifrån sin egen situation.
134

Kahn.P.H.,Jr, The human relationship with Nature ,Cambridge,M A: Mitt Press,1999. 13; citing Ulrich. R.S
.Biophilia, Biophilia and Natural Landscapes. Kellert and Wilson,eds., The Biophilia Hypothesis, Washington,
D.C: Island Press, s. 73-137,1993.
135
1884-1962. Gift med president Roosevelt, humanist och medborgarrättskvinna och en av de mest
framträdande personerna I det sociala förändringsarbetet i USA under sin tid. Ordförande i FN- kommissionen
som arbetade fram de mänskliga rättigheterna
136
Hon miste båda sina föräldrar som liten.
137
Louv. R. Last Child in the Woods.2006. Hänvisar till “We have a small Hill amound” From an interview in
the online professional journal The Massachusetts psychologists, http:/www.masspsy.com 1999.
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Barns fria lek i naturen ger dem sinnesupplevelser som länkar deras yttre värld med deras
inre. De får lov att befinna sig i sitt eget ”rum och i sin egen tid”. Detta menar R. Moore138 är
avgörande för utvecklandet av ett hälsosamt inre liv.
Children live through their senses. Sensory experiences link the child´s exterior
world with their interior, hidden, affective world. Since the natural
environmental is the principal source of sensory stimulation, freedom to explore
and play with the outdoor environment through the senses in their own space
and time is essential for a healthy development of an interior life. … This type of
self-activated, autonomous interaction is what we call free play. Individual
children test themselves by interacting with their environment, activating their
potential and reconstructing human culture. The content of the environment is a
critical factor in this process. A rich, open environment will continuously
present alternative choices for creative engagement. A rigid, bland environment
will limit healthy growth and development of the individual or the group139
(Louv.s.65, 2006).
På vilket sätt barnen än möter naturen så visar den sig som en äldre och större värld skild från
föräldrarnas. Den fungerar som ett blankt ark på vilket barnet kan måla och återtolka sin
kulturs fantasier (reinterprets the culture´s fantasies.) I naturen finner barnet en frihet och en
möjlighet till enskildhet utan att vara ensam, en alldeles egen plats avskild från de vuxna.
Louv140 menar att naturens största spegling i oss är att den framkallar vår förmåga till att
känna förundran, Nasci – to be born!( s.9,2006) Moore menar att multisinnesupplevelser i
naturen främjar utvecklandet av de kognitiva strukturerna som är nödvändiga för en hållbar
intellektuell utveckling.
Att naturliga material och omgivningar stimulerar barnens gränslösa föreställningar
(imaginations), och utgör grunden för uppfinningsrikedom och kreativitet. Detta har
observerats i stort sett alla barngrupper man studerat, som lekt i naturen. 141
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Prof. and director of the North Carolina State Learning Initiative
Louv. R, citerar Moore från The Need for Nature; A Childhood Right, Social Justice 24,no 3 1997
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Louv. R. Last Child in the Woods.2006
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Moore. R. & Hong. H. H. Natural Learning: Creating Environments for Rediscovering Nature´s Way of
Teaching. Berkley, CA: MIG Communications, 1997.
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Vikten av att barnen har förebilder att härma i form av att vuxna visar intresse och vördnad
för exempelvis myrornas strävan i stacken, är oersättlig för deras framtida förhållningssätt till
livet i naturen.
Utifrån ett samtal med David Sobel142 säger Louv att Sobel tydligt ger uttryck för att i
umgänget med naturen kommer man i kontakt med ”det sköna” (beauty) som finns där och
som tonar mot oss från den. Upplevandet av det sköna är en del av den speciella medvetenhet
och det lärande som naturen stimulerar oss till att utveckla när vi vistas i den. Leslie Owen
Wilson143, lärare i utbildnings psykologi, menar att de barn som har utvecklat Gardners
åttonde intelligens, naturintelligensen kan beskrivas med följande tio punkter, de;


Har vakna och sunda (keen) sinnesförmågor i form av syn, hörsel, lukt smak och
beröring.



Använder sig lätt och snabbt av ”hightend sensory skills” för att observera och
urskilja ting i naturen.



Tycker om att vara ute, eller att vara aktiva i utomhus göromål som trädgårdsarbete,
vandringar, fältvandringar för att se och uppleva naturfenomen.



Uppmärksammar lätt mönster i sin omgivning, ser olikheter, likheter och avvikelser
från det normala.



Är intresserade i att ta hand om djur och växter.



Lägger märke till saker och händelser i naturen som andra inte ser.



Samlar, skapar eller skriver om sådant de sett i naturen, i form av teckningar, foton
anteckningar eller arter.



Är mycket intresserade redan från tidig ålder i böcker, tv och video som handlar om
natur, djur och vetenskap



Visar extra varsamhet och uppmärksamhet vad gäller att bry sig om miljön och hotade
arter.



Lär sig lätt känna igen särdrag, namn och fakta om det de finner i naturen, som växter
m.m.
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David Sobel.co-director of center for Placed based Education at Antioch New England Graduate School,
USA
143
Teacher in Educational Psychology and Theories of Learning in The School of Education at the University of
Wisconsin, USA

152

För att ytterligare understryka betydelsen av att vistas ute i detta fall på skolgården och i
närmiljön, vill jag ta fram vad Åkerblom m.fl.(1997) säger i Tio år med Skolträdgård144 . De
menar att utomhusaktiviteter har en positiv inverkan på ett antal förmågor. De nämner
kreativitet, styrka, koordination, koncentration, hälsa, social kompetens, ansvarstagande,
medbestämmande, delaktighet och tolerans. Att vara aktiv utomhus appellerar till flera sinnen
och verkar avstressande. Anders Szczepanski145 menar att vår hälsa är hotad på ett globalt
plan om inte vi i barndomen får möjlighet att vistas i miljöer som präglas av natur och kultur.
I sådana miljöer förvärvar vi insikter som lägger grunden för vår senare livsstil. Han säger
vidare att lusten att lära är sammankopplad med en förnimmelse av hälsa och välbefinnande.

144

Andersson.M., von Bothmer.S., Åkerblom. P.
Anders Szczepanski ,enhetschef på Centrum för miljö och utomhuspedagogik vid Linköpings universitet.
Från nyhetsbrev NCFF. Tema utomhuspedagogik. 2006-05-02. http://www.oru.se/oruupload/%D6vrig%20verksamhet/NCFF/Dokument/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev%20NCFF%202006-05-02.pdf

145

153

DEL 4. SLUTSATSER OCH DISKUSSION
14. En verklighetsbaserad pedagogisk
teori.
I detta avsnitt kommer jag att redovisa mina slutsatser i två steg, först utifrån vart och ett av
de tre områdena nedan och till sist i en slutlig sammanfattning.


De internationella, nationella och lokala styrdokumentens mål, visioner och uppdrag.



Skolan som verksamhet sedd utifrån lärarna, organisationsformen och i relation till det
omgivande samhället.



Den pedagogiska praxisen relaterad till elevernas identitetsutveckling, belyst utifrån
forskning och praktik

Slutsatserna redovisas mot bakgrund av syfte och frågeställningarna som presenteras på sid. 7.
Mina slutsatser visar på ett antal glapp inom vart och ett av de ovan nämnda områdena, och i
processen mellan dem. För att den holistiska kunskapssyn som uttrycks i styrdokumenten ska
kunna förverkligas i den pedagogiska vardagen måste dessa glapp fyllas med innehåll som
främjar lärandet om HBU.

Styrdokumenten
Styrdokumentens146147148149allmänna mål för hur skola och samhälle bör arbeta för ett lärande
om hållbar utveckling (HBU) menar jag utgör en god grund att förverkliga en pedagogik i
hållbarhetens namn.

Dokumenten säger att undervisningen ska vila på en holistisk

kunskapssyn och arbetssättet ska vara processinriktat och dynamiskt.
146
147

LPO 94. Skolverket.se
FN:s ESD dokument.2002. http://portal.unesco.org/education/en/ev.php

148

Environment for Europé, Kiev Declaration. 2003

149

Kungälvs kommuns miljöpolicy. http://www.kungalv.se/t/Page____4401.aspx
Åtgärdsplan för ett hållbart samhälle
http://www.kungalv.se/upload/Styrdokument/h%C3%A5llbart%20samh%C3%A4lle.pdf
149
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De som arbetar i skolan vet att sådana ”vackra ord” dock inte kan överföras direkt till en
komplex verklighet. Mål som att skolan ska vara en social kulturell miljö där eleverna känner
sig trygga och känner tilltro till sin framtid kommer i konflikt med den resultatinriktade
faktabaserad undervisning som dominerar. Konsekvensen av en sådan undervisning ser vi nu
slå tillbaka på skolan och samhället i form av tendenser beskrivna i kapitel 6. I de traditionella
undervisningsmetoderna finns inte plats för att ta elevernas identitetsutveckling på allvar.
Glappet består i en undervisning som i huvudsak tilltalar intellektet. Kvar står eleven med sin
känsla och vilja och känner sig vilsen i världen. Stora resurser läggs på att ta hand om
skadegörelse och elever som inte mår bra. Om skolan tar fasta på att utveckla de kompetenser
som nämns i lärandet om HBU leder det till att även känslan och viljan måste tilltalas.
Konsekvenserna av det skulle bli att den dokumenttext som säger att lärandet är intimt
förbundet med identitetsutvecklingen, skulle stämma med verkligheten. .

Kompetenser och deras utveckling
Skolans och de internationella styrdokumenten är eniga om vilka kompetenser som ska
främjas i ett lärande om HBU. De visar på att undervisningen ska tilltala hela människan dvs.,
hennes jag, tanke, känsla och vilja. Många av de kompetenser som framhålls är av etisk
karaktär, som att kunna glädjas, beundra och värdesätta (känsla). Den personliga förmågan att
bilda ett gott omdöme och ha en känsla för vad som är väsentligt framhävs särskilt. Inte bara
ett vanligt tänkande ska utvecklas men en förmåga till ett dynamiskt tänkande (tanke).
För att lärandet ska leda till något konkret, betonas handlingskompetensen, förbunden med
förmågan att ta ansvar, som en särskilt betydelsefull kompetens att utveckla (vilja).
Jag menar att de kompetenser som nämns i lärandet om en HBU är av en allmänmänsklig
natur. De är kännetecknande för det att vara människa (jag). För att utveckla och stärka dessa
allmänmänskliga kompetenser måste hela människan utvecklas. Denna kunskapssyn stöds av
Bergström, Gardner och Antonovsky, (kap.8-11.) Waldorfskolorna har lång erfarenhet att
arbeta utifrån en sådan kunskapssyn.
Dokumenten säger att HBU ska integreras i alla ämnen och ske på ett ämnesövergripande sätt
så att eleverna upplever sammanhang. Kursplanen ska tolkas och relateras till elevernas
förutsättningar, erfarenheter och behov. Elevernas kunskap ska komma till uttryck som ett
samspel mellan fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet.
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Här visar läroplanen åter på kopplingen till hela människan. Ett exempel på detta är att man i
läroplanens allmänna text kan läsa att elevernas handlingskompetens bör främjas genom att de
får ta ansvar för sin närmiljö. Hur kan träslöjden kopplas till kunskapen om fåglarna och
träden? Detta kräver att lärarna samarbetar över ämnesgränserna och göra upp planer
gemensamt för hur denna integration ska se ut. Skolan måste ta ett nytt grepp som kräver
samarbete och flexibilitet. Gamla mönster måste brytas.

Sammanfattning

När jag jämför kursplanens övergripande mål och visioner med ämnenas150 syfte/ roll och de
betygskriterier som gäller, konstaterar jag ett antal väsentliga brister. I den allmänna
kursplanetexten visas på betydelsen av ämnenas allmänbildande karaktär, kompetenser som
stämmer överens med de som efterfrågas i lärandet om HBU. När man sedan ser på vilka
kriterier elevernas prestation ska bedömas utifrån finns sällan dessa kompetenser med.
Bedömningen handlar då istället om huruvida eleven har tillägnat sig intellektuella kunskaper
och om hon har en förmåga att värdera och argumentera utifrån teorier om verkligheten.
I kursplanetexten för naturorienterande ämnen finns den verkliga egna erfarenheten inte med
utom för att kunna värdera och dra slutsatser av experiment. Upplevelsen av naturen saknas
helt. I den allmänna texten talas också om vardagshandlingens betydelse men den finns inte
med i beskrivningen av ämnets mål, karaktär eller uppbyggnad. Ansvar och omsorg ska
utvecklas men endast i förhållande till en teoretisk kunskap.
Kompetenser som; kreativitet, samarbete, delaktighet, förmåga att ta egna initiativ,
självständighet, vara drivande i en process, samspel och interaktion, lust, glädje intresse,
förmåga att se och känna, nyfikenhet, lust att förbättra,, uthållighet, förmåga att ta ansvar
för val och handlingar i arbetsprocessen, finns endast med som rekommendationer när de
konstnärliga – och praktiska ämnenas kunskapsmål ska bedömas.
Med undantag för de konstnärligt -praktiska ämnena stannar den holistiska kunskapssynen
kvar i ett teoretiskt förhållningssätt i fråga om att förmedla och bedöma kunskap.

150

Skolverkets hemsida
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=23&skolform=11&id=3869&extraId=
2087
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Den knyter inte an till elevens egna sinnliga och praktiska upplevelser och till erfarenheter av
verkligheten. Hela människans kunskapspotential tas inte på allvar. Om bedömningen av
elevernas kompetenser och resultat inte står i koherens med de nyss nämnda målen för
undervisningen finns det anledning att misstänka att sättet att undervisa påverkas av detta
faktum.
Det finns en stor risk att läraren pressas till att omfatta ämnets fakta innehåll istället för att
engagera eleverna i ett aktivt lärande. Den undervisning som bedrivs idag är präglad av detta
glapp. Att bygga lärandet på upplevelser och egna erfarenheter kallas i styrdokumenten för att
arbeta processorienterat och dynamiskt. Vilken lärare har mod att vidga sin undervisning på
ett sådant sätt om det ändå inte ska räknas med i betygen?
Sammanfattningsvis ser jag följande brister i kursplanen;
1. Bristen på överensstämmelse mellan allmänna strävandemål och vad och hur läraren
ska bedöma elevens resultat.
2. En brist på överensstämmelse mellan strävandemålen och vad som uttrycks i fråga om
ämnenas innehåll, karaktär och uppbyggnad med avseende på kompetensutveckling.
Undervisningens innehåll knyts inte till sinnliga och praktiska erfarenheter och
upplevelser i vardag och verklighet.
Med avseende på dialogprocessen mellan styrdokument, skolan som verksamhet och den
pedagogiska praxisen konstaterar jag två påtagliga brister som får avgörande konsekvenser för
elever och lärare.
1. Med styrdokumenten har inte följt tillräckliga styrmedel och resurser för att kunna
lyckas genomsyra skolan som verksamhet. Den pedagogiska verksamheten svarar inte
upp till mål och riktlinjer.
2. Det andra glappet består i att feedbacken från den pedagogiska verksamheten och
tillbaka till styrdokumentsnivån är svag.
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Konsekvenserna av detta ur systemproblematisk perspektiv är att styrdokumenten i många
avseenden mister sin kraft, de stannar som vackra ord på pappret. De erfarenheter som görs av
lärarna på skolorna fångas inte upp och tas tillvara som en utgångspunkt för förbättringar.
Risken är att politiker och näringsliv i för stor utsträckning påverkar styrdokumentens
innehåll när den professionella återkopplingen är svag. Här måste målet vara att den
verklighetsbaserade pedagogiska forskningen får möta dokument om HBU och mänskliga
rättigheter och tillsammans utgöra grunden för utarbetandet av styrdokumenten.

Skolan som verksamhet
Barnens verklighet och skolan idag
Barn som kommer till skolan är präglade av det samhälle de lever i. Vår moderna livsstil
kännetecknas av ständiga förändringar . Utifrån min beskrivning i kapitlet Barn och
ungdomar i dag ser jag en rad negativa faktorer som påverkar de ungas identitetsutveckling
och livslust. Det rör sig om faktorer som stress, höga prestationskrav och brist på
meningsfullhet. De unga lever i ett samhälle som är starkt präglat av medias inflytande.
Bristen på förstahandsupplevelser och förebilder relaterade till ett meningsfullt arbete och till
naturupplevelser är stor. Detta leder till allt färre tillfällen för en allsidig stimulans av sinnena.
Till de ungas verklighet hör också de faktiska hoten som är relaterade till utslagning,
klimatförändringar och våld. Det vardagliga familjelivet är för vissa otryggt och innehåller
ofta mindre tid för kvalitativa mänskliga möten. I skolan svarar den faktabaserade
intellektuella undervisningen inte upp till de behov eleven har för att kunna utveckla sin
personlighet i förhållande till detta. Många unga drabbas av att samhället och skolan värderar
intellektuella kunskaper högre än konstnärligt/ praktiska. Handens arbete värdesätts inte i
skolan.
Att växa upp i ett socialt sammanhang där flera av dessa faktorer är en del av vardagen leder
till att många barn och unga utvecklar en dålig självbild och en självkänsla präglad av ångest
och oro. Detta ger sig uttryck på olika sätt; i psykosomatiska smärtor, självskadebeteende,
rädsla, meningslöst våld, mobbning, depression, mat – och shoppingmissbruk samt
främlingskap inför naturen. Bilden visar på en brist på relation och känsla av sammanhang.
Vuxna har ofta svårt att inse betydelsen av denna påverkan.
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Vi har också svårt att se värdet av de autentiska upplevelser vi själva hade som barn. De var
så självklara. Ett glapp blir synligt på följande områden;


Eleverna upplever glappet mellan vad de borde prestera och uppfylla ifråga om
skolarbete och fritid med hur de mår och vad de faktiskt klarar av.



Eleverna upplever glappet mellan den information de får om nöd och hotbilder och
känslan av maktlöshet, att inte kunna göra något åt det.



Eleverna upplever ett glapp mellan vad vuxna lär ut och hur de handlar, i skolan och
hemma,151mellan påstådd och upplevd mening.



Lärarna upplever glappet mellan läroplanens mål för elevernas identitets- och
kompetensutveckling och behovet av kunskap och realistiska förutsättningar för att
främja dem.



Läraren upplever glappet mellan de förväntningar föräldrar och skolledning har och
det hon som lärare kan ge eleverna.



Läraren upplever glappet mellan vad eleverna ämnesmässigt ska lära sig och de
faktiska resultaten.

Både elever och lärare känner av denna splittring som råder i skolan. Teori och verklighet går
isär. Elever revolterar på olika sätt, lärare ger upp sina ambitioner eller bränner ut sig. Allt för
ofta är inom- och utomhusmiljön trist. Arbetsplatskulturen och ett dåligt ansvarstagande från
skolledningens sida är ofta orsak till att förändringsarbete inte lyckas. Brist på kunskap, oro
och oförmåga till flexibilitet hos lärarna är faktorer som påverkar förändringsprocesser
negativt.
Obalansen mellan vad vi vet, känner och vill är ett ständigt problem. Denna problematiska
bild borde motivera till medvetna insatser för att skapa hopp och tilltro till förändring.
Möjligheterna finns för att skapa ett lärorum där detta glapp kan fyllas. Möjligheten ligger i
att använda sig av skolans befintliga ämnen men på ett annorlunda sätt. Det nya handlar om
att undervisningen måste ha som mål att återskapa elevens känsla för relation och
sammanhang till omvärlden.
151

L. Strandberg citerade L. Vygotsky med att säga ; Every function in the childs culture development appears
twice; first on the social level and then on the individual level. Göteborg Storylinekonferens om hållbar
utveckling, apr. – 08. Jag menar att det visar på betydelsen av förebildliga vuxna som strävar efter att ord och
handling stämmer överens.
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Behov av förändringsarbete
Många är de lärare som försökt sig på att utveckla och förändra gamla strukturer utan att
lyckas. För att lärandet om HBU ska förverkligas måste det skapas utrymme för en
läroprocess bland skolans medarbetare för att de ska våga och kunna förändra. Hela skolan
måste genomsyras av en sådan vision. Här finns behov av fördjupning och
kompetensutveckling. Förändringsmetoderna måste anpassas till skolans värld och det måste
få ta tid. I dokumenten påpekas att lärande ska ses som livslångt vilket måste innebära att det
också gäller lärarna. Även lärarnas kompetensutveckling måste tilltala hela människan och
vara processinriktad!
Politikerna bör arbeta fram styrdokument och resurser som till fullo stödjer denna process.
Lärare och skolledning bör få ett tydligare uppdrag om hur. Lärarutbildningen måste anpassas
till de nya målen. Då först finns reala förutsättningar för ett lärande om HBU.
Riktningen på svaren på hur glappet ska fyllas finner man om man ställer frågan: Vilka
samband råder mellan kunskapsinlärning och främjandet av elevens kompetens- och
jagutveckling? Mina slutsatser angående detta redovisas i avsnittet om Pedagogik.
I följande avsnitt redovisar jag hur skolan som verksamhet kan bidra till att fylla detta glapp
med innehåll som främjar lärande om HBU.

Skolan som läromiljö, en förebild för livet
Många skolors verklighet består av grå lokaler och asfaltskolgårdar. För att skolorna skall
kunna bli den sociala och kulturella miljö som är önskvärd måste inne/utemiljö, lärare och
elever bli en del av lärandet om HBU. Med praktiskt/ estetiska gemensamma projekt stärks
relationen till närmiljön och känslan av sammanhang ökar. Skolan blir vackrare och bättre,
eleverna lär sig samarbete och känner stolthet.
En social och kulturell miljö som genom sådana projekt främjar utvecklingen av elevens
identitet har förutsättningar att bidra till utveckling av grundläggande kompetenser och ett
empatiskt handlingsmönster. Naturliga material och omgivningar stimulerar till gränslösa
föreställningar som utgör grunden för uppfinningsrikedom och kreativitet.
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Skolan som verksamhet kan stödja utvecklingen av kompetenser genom att:


Ge eleverna möjlighet att bidra med sin hjälp i lokalsamhället samtidigt som de lär sig.
En bonde behöver kanske hjälp med att röja sly, en brygga behöver byggas för att
invånarna ska kunna mata fåglar, fiska eller bada. Ett stängsel behöver sättas upp för
att fåren ska kunna släppas i grönområdet. Här finns en möjlighet för de yrkesinriktade
gymnasieprogrammen att lägga sin praktik på reala projekt som bidrar till att höja
trivsel på grundskolorna. De äldre eleverna fungerar då även som förebilder till de
yngre.
De nationella programmen kan infoga meningsfyllda praktiska ekologiprojekt i sina
kursplaner. Eleverna kan då tillföra samhället något som kanske inte annars vore
möjligt att genomföra. Exempel152 finns på skolor där samhällstjänst ingår som ett
ämne en eftermiddag i veckan.



Kommunen måste inkludera samverkan med skolan i sin utvecklingsplan för ett
hållbart samhälle. Kommunen bör fatta långsiktiga beslut och aktivt stödja skolans
ledning i att förverkliga sådana förändringsprocesser. Detta kan leda till att de ungas
känsla av delaktighet och ansvar ökar och skadegörelsen skulle antagligen minska.



Kommunen och skolan skulle med Framtidsverkstaden153 som förebild kunna utveckla
samverkansformer mellan sig. Grundidén är ett meningsfyllt gemensamt lärande som
bygger på vinn till vinn tanken.



Skola och samhälle bör prioritera arbetet med att motverka segregation och
främlingsfientlighet genom att skapa naturliga mötestillfällen mellan olika grupper.
Skolans lokaler kan samutnyttjas med föreningar och andra på helger och kvällar.



Kollegiet måste ha en strävan att vara en lärandegemenskap med ett ständigt pågående
pedagogiskt fördjupningsarbete. Lärarna måste arbeta med att utveckla sina
kompetenser i förhållande till HBU för att kunna agera professionellt och skapa ett
adekvat lärorum för sina elever. Förändringsprocesser måste ledas och förankras på ett
demokratiskt sätt bland medarbetarna. Lärarna måste känna tilltro till att problem som
uppstår på vägen går att lösa. Skolledningen har ansvar för att arbetsplatsstrukturen
främjar arbetet med att förverkliga mål och visioner

152
153

United World College, UWC skolor där elever från hela världen kan studera de sista två åren i gymnasiet.
En samverkansmodell som P. Åkerblom visar på i Lära om trädgård.
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Föräldrarna bör ses som en resurs i förhållande till varje barns utveckling i skolan.



Det kan ske i form av samtal men bör även prioritera aktiviteter som stärker lärares,
elevens och föräldrarnas samhörighet mellan hem och skola
.
Utifrån detta vill jag betona att skola och samhälle bör öppna upp för en samverkan. Utifrån
det lärande om HBU som jag beskriver framgår att lärarna är i behov av
kompetensutveckling. Hur den skulle se ut vill jag inte gå in närmare på. Jag vill ändå nämna
några väsentliga områden som behöver fördjupas och utvecklas; kunskapssynen, ett
konstnärligt fenomenologiskt sätt att undervisa samt projektledarskap. Ansvariga politiker,
Skolverket och den pedagogiska forskningen bör intressera sig för de existerande goda
exempel som finns. Mitt förslag är att ge varje kommun i uppdrag att välja ut en pilotskola
och påbörja ett förändringsarbete.
Nästa avsnitt är en redogörelse för de slutsatser jag dragit ur de teorier jag studerat i kapitel
8-11. Där beskriver jag en väg som visar hur pedagogiken kan bidra till att
överensstämmelsen mellan strävandemål och reell kompetensutvecklingen kan blir större. Om
mitt resonemang håller kan det leda till att elevernas känsla av relation och sammanhang ökar.
Glappet mellan teori och verklighet skulle minska. Avsikten är att sammanfatta det i en
pedagogisk teori som tar fasta på vilka förutsättningar som är nödvändiga för att främja
utvecklandet av elevens jag och personliga kompetenser.
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Beundra det sköna
Beundra det sköna och vårda det sanna
Besluta det goda och vörda det ädla
Det leder oss människor
till riktmål i livet
till rätt i vår handling
till frid i vårt hjärta
till klarhet i tanken
och lär oss känna tilltro till det som sker
i ditt eget inre, i världen omkring dig.

Pedagogiken
För att redovisa denna del av uppsatsen har jag inspirerats av Ingrid Liljeroth154 . Hon
beskriver waldorfpedagogiken utifrån en värde - och medvetenhetsnivå, som styr lärandet
genom tänkande och kunskaper och en görandenivå som beskriver utförandet, samt
processerna mellan nivåerna. Med utgångspunkt i ett sådant systemteoretiskt tänkande vill jag
beskriva

min

pedagogiska

teori.

Redovisningen

omfattar

avsnitten

vision/kunskapssyn/människobild och värden, förhållningssätt och bemötande, strävan/
ambition (värde- och medvetenhetsnivå) och mål, innehåll/aktiviteter, samt arbetssätt och
arbetsformer (lärande-görandenivå).
.

Vision, kunskapssyn, människobild och värden
Uppsatsen visar på en lärandevision som säger att människan kan utveckla kunskap, lust och
vilja att arbeta för människans väl och det goda samhället. Detta grundar sig i en förmåga att
hon utifrån sitt jag kan tänka fritt, ha förmåga till empati och till handlingskompetens Jag
menar att utvecklandet av sådana kompetenser bygger på en holistisk kunskapssyn som
inbegriper kunskapen om människan, hennes omvärld och relationen mellan dem.

154

Se Dahlin, Liljeroth, Nobel (2006): Waldorfskolan – en skola för människobildning, ss 113-121
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En kunskap som inte bygger på relation och sammanhang leder, som jag ser det, till
handlingar som inte står i överensstämmelse med verklighetens behov och utmaningar.
Människan är ett lärande väsen som strävar efter samstämmighet mellan inre och yttre
verklighet (jmf. KASAM). Jag menar att för att eleven ska kunna bilda goda omdömen, bilda
begrepp och ha förmåga till handlingskompetens måste undervisningen tilltala hela
människan. Här har skolan sin svaga punkt när med sin intellektuella teoretiska undervisning.
Både tanke, känsla och vilja måste utvecklas för att jaget ska kunna växa och mogna.

Förhållningssätt och bemötande
En pedagogik som bygger på en holistisk kunskapssyn kräver av läraren att hon utvecklar ett
medvetet förhållande till kunskapssynen och att den införlivas med det hon ständigt möter i
sin vardag. Genom att visa intresse för varje barns unika personlighet ökar möjligheten för att
undervisningen svarar till barnets behov och förutsättningar.
Min uppfattning är att läraren måste känna sig ansvarig för att skapa de förutsättningar och
den atmosfär, som gynnar elevernas lärande och jagutveckling. Läraren bör stödja eleverna
till att ta ansvar för sina egna handlingar. För att undervisningen ska fylla kravet på relation
och sammanhang måste läraren visa ett äkta intresse och engagemang för vad som sker i
världen och knyta undervisningen till elevernas verklighet . Som lärare är man i alla
avseenden en förebild för dina elever. Jag menar som Gardner, att den mest centrala
moraliska komponenten för läraren bör vara att hon har en känsla av personlig inverkan och
insats, samt att hon inser den oerhörda betydelsen av sin roll som lärare.
För att undervisningen ska kunna genomsyras av ett personligt och genomarbetat
förhållningssätt är det också av stor betydelse att känna engagemang och tro på det hon gör.
Läraren bör känna att hon själv står inne i en livslång läroprocess med en strävan att förstå
sig själv och sin omgivning. Enbart genom det egna förhållningssättet genom den hon är, kan
hon förvänta sig respekt från kollegor och elever. Varje enskild lärare måste arbeta med dessa
frågor individuellt, men också hela kollegiet behöver utveckla ett kollegialt förhållningssätt i
arbete med skolans gemensamma värdegrund och synliggöra den i mötet med eleverna.
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Jag vet inte vad jag är.
Jag är inte vad jag vet.
Ett ting och inte ett ting.
En punkt och en krets.
Angelius Silesius

Strävan/ambition och mål
Det kreativa jaget som förutsättning för handlingskompetens
Hela människan ska gå i skolan dvs. läromiljön ska tilltala tanken, känslan, viljan och jaget.
Det betyder att undervisningen bör sträva efter en jaguppfostran som bygger på helhetssyn
och en emotionellt konstnärligt inriktad undervisning. Då utvecklar jaget sina emotionella
förmågor så att det kan använda sina krafter på ett positivt sätt.
Gardner understryker det med att säga att om skolan tilltalar etik- och syntessinnet155 främjas
den individuella förmågan och känslan för att vilja tjäna samhället, se sammanhang och bilda
omdömen. En sådan undervisning menar jag stärker elevens tro på sig själv, på sanningen och
att det hon gör fyller ett gott ändamål. Eleven känner sig betydelsefull och utvecklar sin
självkänsla. Om detta inte sker har eleverna ingen möjlighet att förstå konsekvenserna av de
val de gör. Undervisningen bör stärka elevens jag så att de själva kan finna sin egen väg.
Förmågan att finna sin egen väg är speciellt förbunden med individens egen vilja och
initiativkraft. Kännetecknande för jaget är också förmågan att utveckla självkritik. Dagens
skola sätter fokus på individen och hennes kunskapsutveckling men utifrån en intellektuell
undervisning. Min reflektion är att det verkar leda till ett distanserat förhållande till
verkligheten istället för att leda till relation och sammanhang.
Som jag ser det måste eleven få möjlighet att utveckla sina inre själsliga förmågor. De tre
grundläggande själsförmågorna kan beskrivas på olika sätt.

155

Dessa båda sinnen är, menar jag, centrala med avseende på att skapa relation och sammanhang.
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De teorier jag studerat använder olika begrepp men bakom begreppen finns samma typ av
fenomen:


Tanke, känsla och vilja.(Steiner)



Information, värde och energi.(Bergström)



Begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet . (Antonovsky)

Här ser jag att tydliga kopplingar kan dras mellan;


Tanke, information och begriplighet, som visar på de kognitiva funktionerna.



Känsla, värde och meningsfullhet, som visar på det känslomässiga området.



Vilja, energi och hanterbarhet, som visar på handlingsförmåga/kraft.

Gardner tar upp, det goda, det sköna och det sanna som grundvärden för en strävan efter det
goda samhället. Steiner använder sig av samma värden och kopplar dem direkt till
undervisning och uppfostran i olika åldrar. Det sanna kopplas då till tanken, det sköna till
känslan och det goda till viljans utveckling.
Utifrån min egen erfarenhet som waldorflärare har jag med avseende på detta en stark
upplevelse av sambandet mellan denna teori och praktiken. En undervisning präglad av det
goda, det sköna och det sanna verkar som näring för utvecklande av allmänmänskliga
kompetenser.
På många sätt visar uppsatsen att identitets- och jagutvecklingen är intimt förbunden med
kunskapsutvecklingen. Min uppfattning är att kunskapandet måste utgå ifrån jagets egna
upplevelser och erfarenheter och erövras genom intresse och aktivitet. Kunskapandet blir då
en del av identitetsutvecklingen. Att ha eller inte ha sådana förmågor får betydelse för hur vi
förhåller oss till frågor som handlar om demokrati, värde, etnicitet, till delaktighet, ansvar,
mänskliga rättigheter och till naturen.
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Vår civilisations kultur156 grundar sig på vilka kompetenser
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vi har utvecklat. Det vill säga,

det samhälle vi lever i är ett uttryck för de kompetenser, förbundna med jaget, som vi
utvecklat .
Genom kompetenserna tillägnar sig människan en genuin förståelse av sig själv och
omvärlden. Detta leder till tilltro till den egna förmågan, till en tro på framtiden och till en
förmåga till ett kärleksfullt handlande. Dessa kunskaper och kompetenser ska kunna användas
för att möta framtidens utmaningar på ett ansvarsfullt och kreativt sätt.

Undervisning och kompetensutveckling
Utifrån min bedömning råder i stort sett fullständig enighet mellan skolans och andra
styrdokuments beskrivning av vilka kompetenser som ska främjas i lärandet om HBU. Som
jag nämnt tidigare är de av en allmänmänsklig natur. För att kompetensutvecklingen ska
bygga på hur barnet lär bör läraren sträva efter att se sambandet mellan lärande och
identitetsutveckling. Genom att låta ett konstnärligt undervisningssätt vara det centrala ger
man näring åt elevernas känsloliv. En sådan undervisning tilltalar fantasin, skönhetssinnet och
kreativiteten, utvecklar empatin och uppmuntrar viljan till att handla. Min erfarenhet säger
mig att om jag väcker intresse och entusiasm verkar det också motiverande på
handlingsförmågan.
Jag vill nu lyfta fram några kompetenser som jag menar är särskilt viktiga för lärandet om
HBU. Min uppfattning är att undervisningen bör ge eleverna tillfälle till upplevelser av
förundran, vördnad och samhörighet med världen. Dessa kompetenser framhävs inte i skolans
läroplan. Den första gruppen kännetecknas av en förmåga att ta in världen i sitt inre, de andra
beskriver vad vi gör med det vi tagit in och de sista vad som blir resultatet i form av begrepp,
ställningstagande eller en handling.
– Att kunna förundras betyder att med öppna sinnen ta emot och ta in den värld som
vi är omgivna av. Skönheten, svälten, våldet, visdomen, livs- och förvandlingskraften.
Världen talar till oss och vi tar emot den.

156

Kultur nämns förvånansvärt nog sällan eller inte alls, i de styrdokument jag studerat.
Strandberg. L refererade i sitt föredrag i Göteborg,13 april-08 till Vygotsky som säger; Mind is culture,
culture is mind.
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-

Att kunna känna vördnad är att ha en förmåga till att känna respekt för livets
okränkbarhet. Att kunna känna vördnad och respekt inför naturen, en annan
människa, hennes arbete, historia och framtid. Världen talar till oss och vi känner
respekt för den.

-

Att kunna känna samhörighet med vår omgivning och det som händer. Vi är en del
av ett större sammanhang, Världen omger oss och vi känner att vi hör till.

-

Att kunna känna hängivelse är den samlade upplevelsen av förundran, vördnad och
känsla av samhörighet. Världen talar till oss och vi blir berörda.

För att kunna känna hängivelse i denna bemärkelse betyder det att vi väntar med att lägga till
våra egna värderingar eller omdömen. En hängiven själsstämning uppfostrar vårt tänkande på
ett visdomsfyllt sätt.(se kap.11) Utifrån en sådan autentisk upplevelse av reala fakta menar jag
att reala begrepp kan växa fram. Naturupplevelser hjälper oss att känna förundran. Med
hänvisning till detta ser jag en beröringspunkt med det som Louv (kap. 13) lyfter fram när han
refererar till forskning som säger att naturupplevelser utvecklar kognitiva strukturer som är
nödvändiga för en hållbar intellektuell utveckling.
Att tala om ovanstående kompetenser är inte vanligt i en värld som präglas av ett högt tempo.
Hängivelsen som en basal kompetens att räkna med i kunskapssammanhang är mycket
undervärderad . Däremot finns den ofta med när man talar om semester, natur, terapier och
nöjen. Då i samband med att vi försöker slappna av och hämta nya krafter. Jag menar att
förmågan till hängivelse är grundläggande för lärande och identitetsutveckling.
Den lägger grunden för vilka känslor vi får och vilka tankar vi sedan tänker. Jaget kan då
arbeta och utifrån reala upplevelser. Nästa steg i kunskapsprocessen utgår från denna känsla
av hängivenhet som har sitt ursprung i det intryck vi tagit emot. Vi är berörda.
- Att ha förmåga till inlevelse. Det att bli berörd väcker olika känslor och tankar som måste
bearbetas för att ligga till grund för omdöme och motiv för handling. Att vi blivit berörda
väcker våra känslor, vi tar dem till oss, vi lever oss in i det vi upplevt.

168

- Att kunna bilda goda omdömen. Med utgångspunkt i en känslomässig inlevelseförmåga
kan jaget med känslan och tanken som redskap bilda goda omdömen. Vi bearbetar intrycken
med vårt jag. Ett omdöme som baseras enbart på intellektuella minneskunskaper påverkar
varken viljan eller känslan, det skapar istället distans.
-Att kunna tänka dynamiskt. Med tänkandet som instrument kan jaget sedan gripa det
upplevda och finna sammanhang och genuin förståelse.
Att tänka innebär då inte att följa färdiga mönster men tänkandet blir dynamiskt. Vi placerar
erfarenheter och intryck in i ett sammanhang. Med en sådan process som grund har vi
möjlighet att bilda oss ett personligt omdöme som bas för att ta ställning och som motiv för
att handla.
Om min teori kring dessa kompetenser stämmer betyder det att undervisningen bör bygga på
att ge eleverna autentiska upplevelser utifrån en känsla av hängivenhet. Det betyder att
människans tankar om ett fenomen har en relation till en egen upplevelse och står inne i ett
sammanhang.
Undervisningsmetodiken måste då vara att både lärare och elever använder sig av ett
fenomenologiskt utforskande arbetssätt där man karaktäriserar fenomenen och använder sig
av jämförande beskrivningar istället för att förmedla färdiga begrepp. Elevens eget omdöme
och förståelse bör som ett sista steg sättas i relation till andras förståelse, dvs. sättas in i ett
större sammanhang.
Att ha handlingskompetens. . Handlingskompetensen intar en särställning bland de andra.
Utan en utvecklad handlingskompetens, - ingen förändring!158 Generellt kan man säga att det
spelar ingen roll hur mycket vi vet, tycker och känner om vi inte gör något159.

158

Förmågor som att kunna känna glädje, njuta är av en annan art. De fungerar ofta som inspirationskälla till
egna eller andras handlingar
159
En annan typ av handling kan vara i form av ett inre ställningstagande som t.ex. att välja att inte köpa
konventionellt odlade bananer vilket också bidrar till att förändra världen.

169

Den ovan beskrivna kunskapsprocessen menar jag leder till handlingskompetens och ett
dynamiskt tänkande. Båda kompetenserna har sin grund i att bli berörd känslomässigt. De
ovan beskrivna faktorerna visar på vikten av att undervisningen är relationsskapande.
En handlingskompetens grundad på det jag nyss beskrivit skulle utgöra grunden för
utvecklandet av ett kärleksfyllt förhållande till sig själv och världen.
Din handling ger då uttryck för det bästa du förmår utifrån de erfarenheter och värderingar
du gjort.
De allmänmänskliga kompetenserna går inte att ”lära” eller ”lära ut” i vanlig mening, de
måste uppstå ur elevens egenaktivitet i samspel med omgivningen. Eleven gör sina egna
erfarenheter och skapar egna värden att handla utifrån. KASAM- begreppet stödjer denna
teori genom att visa på betydelsen av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet.(kap 8.)

Men än faller tidlösa stänk i vår famn, en stund då vi är borta från mål och namn,
då solen faller tyst över ensliga strån, och all vår strävan syns oss som en lek och ett lån.

Då anar vi det villkor vi en gång fick.
Att brinna i det levandes ögonblick,
och glömmer det timliga, som varar och består,
för den skapande sekunden, som mått aldrig når.
Karin Boye

.

Vad främjar utvecklingen av dessa kompetenser?
Hur lärarna förmedlar ämnenas innehåll är av avgörande betydelse.
Ett exempel på vikten av hur är vilken bild skolan ger eleverna, av människan. Vem är hon, i
vilken relation står hon till sin omgivning? Skolans undervisning har allt för länge präglats av
att människan i första hand är en utnyttjare och vinstförmerare som har rätt att ta för sig av
jordens tillgångar.
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Bilden av människan som unik i och med sitt jag, och det ansvarsförhållande i vilket hon står i
förhållande till världen, har ofta fått stå till sidan. Båda bilderna lever i skolan och samhället
men ofta bredvid varandra. De båda bilderna av människan måste förenas och belysas på olika
sätt i alla ämnen. Människobilden skapas då ur elevens upplevelse av vilken relation
människan har till sin omgivning.. Beskrivningen av framgång och utveckling i förhållande
till vår användning av naturresurser, teknik m.m. måste sättas i relation till vårt jagansvar.
En kunskapsförmedling som ensidigt bygger på och bedömer elevens faktakunskaper, stödjer
inte bilden av den ansvarsfyllda människan. För att en känsla av relation och sammanhang ska
uppstå är det avgörande hur och i vilket sammanhang kunskapen förmedlas. På detta område
bör ett medvetet förändringsarbete påbörjas. Då handlar det om att fylla läroplanens
intentioner med innehåll

Innehåll och aktiviteter
Allmänt
Hur kan undervisningen verka för skapandet av relation och sammanhang som förutsättning
för kompetensutveckling? I följande avsnitt beskrivs det pedagogiska innehåll och den strategi
som jag anser kan fylla glappet i kursplanen. Den första delen visar på allmänna riktlinjer
därefter redovisar jag innehåll och metodik. Mellan metodik och innehåll finns inte alltid
några tydliga gränser då metodiken även kan vara innehåll som t.ex. att arbeta med
meningsfyllda projekt.


Varje ämne bör utifrån sina förutsättningar bearbetas på ett konstnärligt sätt. Eleven
bör ges möjlighet att på olika sätt öva sig på att utveckla sina grundläggande förmågor.
Min uppfattning är att om elevernas känslo- och viljeliv understimuleras påverkar det
deras intresse, engagemang och handlingsvilja på ett negativt sätt.
Ett intellektuellt fokus bidrar till en diskriminering av de elever vars förmågor visar
sig huvudsakligen på det praktiska och konstnärliga området. En undervisning som
sätter fokus på betyg är till nackdel för elevens individuella kunskapsprocess.

171



Ämnena ska i huvudsak förmedlas som förstahandsupplevelser160 som talar till
sinnena, genom berättande, kulturupplevelser, experiment, naturupplevelser och egna
praktiskt/konstnärliga övningar och erfarenheter. I dagens skola är sådana upplevelser
allt för få. Om undervisningen endast tilltalar vissa sinnen får eleven bristande
underlag för omdömes och begreppsbildning.



Vardagen frågar efter en personlig eller gemensam insats! Eleverna bör ges möjlighet
att ta ansvar för meningsfulla uppgifter, städning, blommor, kompost osv. Dagens
skola prioriterar inte elevernas utveckling av goda vanor i tillräckligt hög grad.



Utomhusaktiviteter i form av projekt menar jag har en positiv inverkan på kreativitet,
koncentration, social kompetens, ansvarstagande, delaktighet, tolerans och hälsa. De
verkar också avstressande och ger eleverna en upplevelse och känsla för realtid i form
av att de är delaktiga i riktiga arbetsprocesser. Praktiska projektarbeten på skolgård
eller i samverkan med lokalsamhället är allt för sällsynta.

Ett exempel; -eleverna är med och planerar årets potatisodling, de förbereder jorden, sätter
potatisen, kupar, hackar, vattnar osv. för att till sist skörda. Potatisen ska nu vägas och räknas,
hur många potatisar gav varje planta, utsäde i förhållande till skörderesultat? Ekonomin? Ska
vi sälja till föräldrarna eller bjuda de andra klasserna? Viken mat ska vi nu laga? Hur ska den
resterande mängden förvaras? Odlingssäsongen avslutas med att förbereda jorden för nästa år.
Upplevelsen av de leriga stövlarna, redskapen som ska på plats och regnet och torkan som
gjorde att planerna fick ändras är lika viktiga som själva odlandet. Reflektioner efteråt, vad
har vi lärt? Konsten är att som lärare inse att en del av metoden är att låta själva upplevelsen
av odlandet få sjunka ner, att inte komma med alla fakta på en gång. Min erfarenhet säger att
om grundupplevelsen finns av att ha odlat potatis i klass 2 och 3 bygger man vidare på den i
de högre klasserna i ämnen som ex. ekologi och kemi. Till denna potatis kan då kopplas en
oändlig mängd erfarenheter och kunskap. Som kompostläggning och kunskap om
mikroorganismer och kretslopp, vad är stärkelse och kolhydrater, potatisens roll i historien
m.m. Ett sådant förhållningssätt kräver en tillit till det långsamma lärandet.

160

Anders Szczepanski menar i en intervju i Nyhetsbrev för Nationellt centrum för främjandet av god hälsa hos
barn och ungdom, (NCFF) att vår hälsa är globalt hotad om barn inte får möjligheter att göra erfarenheter i natur
och kulturmiljöer. Det är där de får de insikter som sedan ligger till grund för deras livsstil.
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Undervisningen bör knytas till sammanhang som skapar vikänsla. Det kan vara i form
av årstids- och temafester, gemensamma utflykter, vandringar, sport, städdagar, resor,
tema eller arbetsvecka, julbasar, loppis. Luciatåg och trädgårdsskötsel på äldreboendet
m.m.



Skolan bör ha en vänskola i annat land där levnadsförhållandena skiljer sig från de
västerländska. Genom detta ökar möjligheten för förståelse av en annan kultur och
språkundervisningen sätts in i ett sammanhang.

Möjligheterna för att genomföra det kräver att hela skolan är överens om att ett sådant
processinriktat lärande är värt ett försök. Det förutsätter också en kunskapssyn som inte ser
kompetensutveckling som ett hot mot faktakunskap. De största hindren för att våga påbörja ett
förändringsarbete tror jag grundar sig i brist på tilltro till att det fungerar samt att det skulle
kräva mycket tid och planering i en redan pressad arbetssituation. Det handlar om ett
paradigmskifte. Många tvivlar och undrar om ett sådant arbetssätt verkligen kan kallas skola.

Arbetssätt - arbetsformer


Ämnena bör relateras till årsloppet, till dagsrytm och till plats samt hitta en balans
mellan fysisk/praktisk, kognitiv och konstnärlig aktivitet. Astronomin läggs i januari
när stjärnhimlen är som vackrast, geologin när det är möjligt ta cykeln för en utflykt.
Vanligt är att lektionerna är korta vilket minskar möjligheterna till fördjupning.
Dagsrytm och kopplingar till årsloppet är inte en prioriterad del varken med avseende
på det pedagogiska innehållet eller det metodiska i den traditionella skolan.



Huvudämnen kan som inom Waldorfskolan studeras i perioder om 3-4 veckor, varje
morgon de två första klocktimmarna., vilket ger möjlighet till fördjupning, bredd och
ett varierat arbetssätt. Arbetssättet ska vara tematiskt och ämnesövergripande. De
andra ämnena knyts till huvudtemat. Under året tas hänsyn till elevernas behov av att
växla mellan naturorienterande och samhällsorienterande ämnen för att relatera till
balansen mellan att tilltala elevernas känsla tanke och vilja.



Ämnena ska tilltala fantasi och minneskrafter på ett balanserat sätt.



Ämnena bör arbetas med omväxlande individuellt och i grupp.



Undervisningen bör välkomna möjligheter att arbeta tillsammans med andra vuxna
med erfarenheter från olika områden i samhället.
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Sammanfattande slutsats och reflektion
Utifrån de slutsatser jag beskrivit tidigare i kapitlet sammanfattas de här i en
verklighetsbaserad pedagogisk teori.
Elevernas lärande bör vara genomsyrat av ett konstnärligt arbetssätt. Genom att tilltala hela
människan skapas förutsättningar för en utveckling av unika jagkompetenser. En undervisning
som tilltalar elevens känsla utifrån förmågan att förundras utgör grunden för utvecklingen av
tanke och viljeliv. Genom upplevelser och erfarenheter som tilltalar alla sinnen skapas en
allsidig bas för att kunna bilda goda omdömen, utveckla begrepp och en genuin förståelse.
Utifrån en genuin förståelse växer vilja och förmåga till handlingskompetens. Erfarenheterna
bör så långt som möjlig knytas till förstahandsupplevelser av naturen samt till konstnärliga/
praktiska projektarbeten med relation till meningsfyllda sammanhang i närmiljön. Sådana
projekt ger eleven möjlighet att känslo- och tankemässigt relatera till verkliga skeenden.
Ett exempel på detta skulle kunna vara kulturella och praktiska projekt som att samverka med
ett äldreboende kring lucia, trädgårdsskötsel och berättad erfaren historia, där de gamla kan
bidra. Undervisningen bör se skolans inom- och utomhusmiljö som ett utvidgat klassrum som
ger möjlighet till daglig delaktighet och ansvarstagande. Undervisningen bör därför utgå från
ett fenomenologiskt arbetssätt. Det betyder att den utforskar och karaktäriserar fenomenen
utifrån de egenskaper och omständigheter som är typiska för dem och visar på jämförelser
istället för att definiera och använda sig av färdiga begrepp. Begrepps- och
omdömesbildningen sker då genom elevens egenaktivitet. En sådan undervisning skapar
motiv och vilja till handling utifrån en upplevelse av relation och sammanhang.
Styrdokumentens formuleringar om förmågan att kunna kritiskt värdera information och
kunskap bör även kunna uppfyllas med ett sådant arbetssätt
Skolan som verksamhet bör stödja en sådan pedagogik genom att låta hela skolan genomsyras
av ett nytt sätt att arbeta. Kollegiet måste påbörja ett inre arbete kring grundläggande
pedagogiska frågor. Skolledningen bör ta ansvar för att tillsammans med lärarna leda
förändringsarbetet. Förutsättningarna för detta är att styrdokumentens formuleringar stödjer
förändringsprocessen i alla avseenden. En ny kursplan måste arbetas fram. Lärarnas
erfarenheter måste här tas tillvara. Dessutom krävs att stat och kommun aktivt stödjer arbetet
med resurser och kompetensutbildning.
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Det krävs mod, tid och verktyg för att hitta en ny plattform att stå på. Som inspiration till ett
förändringsarbete finns goda exempel att lära av i skolor som under kortare eller länger tid
arbetad utifrån detta helhetsgrepp.


Coombes School 161 i England har 30 års erfarenhet av att använda skolgården som
klassrum . All undervisning har praktisk meningsfull anknytning till autentiska
upplevelser, tilltalar sinnena och är knuten till hela människan.



Ruskin Mill162, en skola i England som öppnat upp för samverkan med närsamhället.
Skolan är till för ungdomar som gått ut nian och har olika inlärningssvårigheter. Den
har som mål att hjälpa eleverna till en positiv självbild och utveckla elevens unika
potential och kompetenser med tyngdpunkt på emotionell intelligens, intelligent
handlande och entusiasm för att lära. Att tilltala sinnena samt det meningsfulla arbetet
i ett socialt sammanhang står i centrum för skolans arbete.



Levande skule163 är en presentation av ett fyraårigt forskningsprojekt byggt på ett
samarbete mellan Norges Landbrukshöyskole och det Norske Hageselskap. Åtta
pilotskolor deltog i projektet. Det skulle ge kunskap om hur man kan råda och
inspirera andra till att samarbeta med kommunen kring skolans utemiljö och lärande.
Undersökningen visar på motiv, möjligheter och svårigheter. Några skolor hade
tillgång till skog och bondgård.

Varje kommun skulle ges möjlighet att starta pilotskolor som kunde utveckla sitt unika sätt att
knyta an till närmiljön utifrån sina medarbetares idéer. Att lära om HBU handlar inte om
kunskap riktad till ett specifikt ämne eller område utan om en utveckling av de
allmänmänskliga kompetenser som är kännetecknande för det att vara människa.
Det betyder att ett sådant lärande går utöver det som Bruntlandkommissionen formulerade
1988( kap.5). Då låg tyngdpunkten på att vi skulle tillfredställa våra behov utan att förstöra
för framtida generationer. Istället menar jag att ett lärande om HBU kan leda till att uppfylla
de utökade mål som FN styrdokument164 formulerar. Det säger att vi bör främja utvecklingen
av sådana kompetenser som inte bara gör oss till icke förstörare, men gör oss till kulturbärare
i samhället.
161

Olsson. T. Skolgården som klassrum. Året runt på Coombes School.
Ruskin Mill Educational Trust. A general introduction-2006.
163
Hugo. A. Levande Skule ``… å ta skrittet ut.``
164
Vision and Definition of Education for Sustainable Development. 2002.
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php
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Det innebär en förändring av skolans arbetssätt, problem/ utmaningar som kräver en lösning.
Gardner menar att det tar flera år för en skola att lära om. Även eleverna behöver tid till att
vänja sig vid ett annat sätt att arbeta, de måste deprogrammeras165 till ett nytt sätt att lära.
Bologna deklarationen166 menar att lärarutbildningen ska likställas i alla EU-länder för att
främja rörlighet, anställningsbarhet, konkurrenskraft samt jämförelse av betyg m.m.
Seminarier hålls redan om på vilket sätt gymnasieutbildningen ska påverkas av detta. I
styrdokumenten nämns att högskoleutbildningarna ska vara högkvalitativa. Min fråga är om
det finns plats för utveckling av de kompetenser som lärarna behöver för att undervisa i HBU.
Finns det plats för förundran? En annan fråga är hur kunskaperna ska bedömas och mätas.
Behovet är stort av forskning och utvärdering .
Min förhoppning är att en medkänsla för dagens unga människor kan motivera oss till att
arbeta för det goda samhället och ett lärande som leder till ett varaktigt167 förändrat beteende.
Som John Holmberg sa till mig i telefonen; - vi måste ge ordet visdom ett innehåll igen.
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Lundgren, E. Klemedtsson, Kasimir. Å. Utomhuspedagogik i gymnasieskolan. Med känsla och sammanhang i
biologin. http//gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/3798
166
Stockholms universitets hemsida. www.su.se/utbildning/bologna
167
Gelter. H. Miljöundervisningen måste ändra inriktning både vad gäller mål och metod
Undervisningens mål måste vara att väcka en vilja hos eleverna att för en genuin strävan att förbättra världen.
Trots detta saknas denna etiska diskurs nästan helt på lärarutbildningen. Varför?
Gelter undervisar vid Luleå universitet i upplevelsekunskap och är lektor i biologi.
http://www.oru.se/oruupload/D6vrig % 20verksamhet/NCFF/Dokument/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev
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