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Abstract 

In this essay we study the practice of teaching and learning through aesthetic learning processes in a 

Waldorf School. Through an ethnographic field study three Waldorf teachers have been interviewed 

about their views regarding in what ways aesthetic learning processes are present in their teaching and 

how learning through these processes is being carried out practically. For the study a specific class has 

been observed during three days in a Waldorf School in Stockholm to examine how the aesthetic 

learning processes are being performed in practice.  

  

Through the study we have reached the conclusion that in this particular Waldorf School teaching is 

being performed artistically and through aesthetic approaches and perspectives. This way of teaching is 

being carried out not only in the aesthetic subjects but also in the theoretic. The results of the study show 

that aesthetic learning processes are present in almost all of the subjects in this Waldorf School.  
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1. Inledning 

 

“Som barn är alla konstnärer. Svårigheten ligger i att förbli barn som vuxen” (Picasso). 

 

I dagens skola i tider av mål - och resultatstyrning värderas de estetiska ämnena inte särskilt högt och 

nedskärningar har gjorts inom dessa ämnen. Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén skrev följande 

om nedskärningarna av de estetiska ämnena:  

 

I Sverige har de estetiska ämnena länge varit självklara i gymnasieskolan, grundskolan och förskolan. Men i 

den nya gymnasieskolan tas estetisk verksamhet bort som obligatoriskt ämne. Den självklara plats som 

ämnena har haft i utbildningssystemet försvinner. Det är ett steg i helt fel riktning. (Sirén 2011)  

 

Jag håller med Sirén när hon menar att detta är fel väg att gå för skolan då jag anser att de estetiska 

ämnena är lika viktiga som de teoretiska. Ett förslag till förändring vore enligt Sirén ”att de estetiska 

ämnena börjar behandlas likvärdigt med traditionella kunskapsämnen” och att:  

 

en bred satsning på elevernas kunskaper i estetiska ämnen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan 

[görs]. En sådan satsning kan lyfta elevernas förmågor och kunskaper både i de estetiska ämnena och i 

skolans övriga ämnen. (Sirén 2011)  

 

Precis som Sirén anser jag att det behövs satsas mer på estetiska ämnen i skolan och jag instämmer i att 

detta kan verka utvecklande för eleverna även i teoretiska ämnen. Det är enligt min åsikt av yttersta vikt 

att elever får utvecklas och på olika sätt inhämta kunskaper med hjälp av estetiska ämnen och 

undervisningsmetoder. Därigenom får de tillgång till ett bredare spektra av inlärningssätt samtidigt som 

deras kreativitet stimuleras. I en insändare i Pedagogiska magasinet skrev en Waldorflärare följande 

inlägg i skoldebatten:  

 

Sann pedagogik är en konst, konsten att engagera och entusiasmera den unga människan och lärandet blir 

glädje. Vi har konstteori men ingen konstnär av teori. Ingen blir heller en pedagogisk konstnär genom 

pedagogisk vetenskap. Utbildningen måste utformas så att lärarens kreativitet och inlevelseförmåga är det 

avgörande. Detta kräver ett fritt skolväsende där lärarpersonligheten formar undervisningen utifrån klassens 

behov och inte styrs av ständiga politiska kastvindar. (Möller 2012) 

 

Detta att ”lärarens kreativitet och inlevelseförmåga är det avgörande” är något som betonas i 

Waldorfpedagogiken och som utgör själva grunden för hur Waldorflärare undervisar. Agnes Nobel 
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menar i Filosofens knapp- Om konst och kunskap och Waldorfpedagogikens okända bakgrund att det 

inte räcker med ”en mekanisk distribution av fakta” för att undervisningen ska bli levande och 

meningsfull utan det måste till något mer, något konstnärligt (Nobel 1999, s. 21).  

 

Christhild Ritter har bakgrund i en tolvårig skolgång i Kristofferskolan (Stockholm) och har studerat bl. 

a. pedagogik vid Lunds universitet. Efter arbete som Waldorflärare på Solbergahemmet (Järna) har hon 

fortbildat sig till eurytmist och läkeeurytmist. Hon har arbetat som detta på Mikaeliskolan i Nyköping 

och på Kristoffergården (Hölö). Hon föreläser även på Rudolf Steinerhögskolan. Enligt Ritter i 

Waldorfpedagogik måste skolan öppna möjligheter för barnen att utveckla sina kreativa och konstnärliga 

förmågor så att de får förutsättningar för att kunna se helheter och samband (Ritter 1997, s. 172-173) 

och får ”en känsla för det som är i mellanrummen – det osynliga” (Ritter 1997, s.173).  

 

Det är just detta utvecklande av kreativitet och konstnärlighet som denna uppsats kommer att handla om. 

I uppsatsen undersöks och belyses hur lärarna i en Waldorfskola använder sig av konstnärlighet som 

praktisk metod och hur lärandet därigenom sker genom estetiska lärprocesser. Inom Waldorfskolan 

använder man sig inte av uttrycket estetiska lärprocesser men utifrån min förståelse hänger de ihop med 

begreppen konst och konstnärlighet på så sätt att när man använder sig av konst/konstnärlighet som 

metod använder man sig av en estetisk lärprocess. 

 

I en etnografisk fältstudie studeras hur dessa estetiska lärprocesser utförs i praktiken. Min ansats är att 

belysa hur lärarna i denna Waldorfskola använder sig av estetiska lärprocesser i sin undervisning och ge 

exempel på hur detta arbete ser ut.   

2. Bakgrund 

2.1 Konstnärlighet inom Waldorfpedagogik- estetiska lärprocesser 

I Waldorfskolans läroplan En väg till frihet betonas utvecklingen av ”hela människan – tanke, känsla 

och vilja” (Levande kunskap 2007, s. 8). Man integrerar teoretiskt, praktiskt och konstnärligt arbete i 

största möjliga mån. Hela personligheten ska kunna hämta näring ur undervisningen vilken inte enbart 

handlar om inlärning. Utgångspunkten för Waldorfskolans pedagogik är Rudolf Steiner (Rudolf Steiner 

är grundaren av den första Waldorfskolan och antroposofin) och hans syn på människan som en varelse 

som utvecklas ”i såväl kroppslig som själslig och andlig bemärkelse” (Levande kunskap 2007, s. 8). 

Varje individ formas under sin uppväxt och ett unikt livsmönster vävs. Ett konstnärligt förhållningssätt 

används i undervisningen i Waldorfskolan, både i metod och i material (Levande kunskap 2007, s. 8).  
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Steiner uttryckte att ”[e]n människa som uppövar ett sinne för konst, får en annan inställning även till 

människan själv, till sin nästa och medmänniska” (Ritter 1997, s. 173).  

 

Ritter har skrivit om konstnärlighet i Waldorfpedagogiken och enligt henne skiljer sig en 

kunskapsbetonad undervisning från en konstnärlig på så sätt att man i den första fokuserar på fakta, 

kunskaper och fenomen medan man i den andra snarare intresserar sig för dessa faktorers förhållande 

sinsemellan. Man ser till helheten och kunskapsinlärningen blir på så sätt en ”konstnärlig process” 

(Ritter 1997, s. 171). Detta knyter an till hur man faktiskt arbetar inom Waldorfskolan, där man utgår 

från ett konstnärligt förhållningssätt i alla ämnen.  

 

Rytmen är en av grundstenarna i Waldorfpedagogiken. Steiner menar att det centrala i barnets skolgång 

och utbildning är att läraren tillämpar en rytmisk inriktning. Läraren ska vara musikalisk och kunna 

undervisa med rytm - och taktkänsla. Han säger: ”När vi inrättar undervisningen konstnärligt gäller det 

att appellera till människans rytmiska system” (Steiner 1923 (1986), s. 24).   

 

I Waldorfskolan är den konstnärliga metoden central i utformningen av pedagogiken. Ett tydligt 

exempel är Från bild till bokstav där man via en bild av t ex en groda lär sig bokstaven G. Först får 

barnen höra en saga om en groda och sedan får de rita denna som så småningom utmynnar i bokstaven 

G. I förlängningen lär de sig sedan att läsa med denna metod. I Waldorfskolans läroplan beskrivs denna 

process som att eleverna går ”från upplevelsen i handling-berättelse-experiment via det konstnärliga 

fram till begreppet” (Levande kunskap 2007, s. 9). 

 

3. Tidigare forskning 

Jan Thavenius har forskat om estetik i skolan i utredningen Kultur och skola, och han hävdar i sin 

rapport Estetik och skola- Några synpunkter på forskningsläget att det inte finns så mycket forskning 

inom estetikens område, särskilt inte relaterat till pedagogik. Detta beror enligt Thavenius på att de 

praktiskt-estetiska ämnena inte anses lika viktiga som de teoretiska ämnena och därigenom blir det 

Thavenius kallar för det ”estetiska perspektivet” inte heller uppmärksammat. Thavenius skiljer estetiska 

ämnen från estetiska perspektiv och ger exempel på vad som skulle kunna vara en intressant fråga att 

forska vidare om, bl. a: ”Estetiken som form eller metod: Används det estetiska arbetet som (given) 

form eller som metod för att skapa/uttrycka betydelse” (Thavenius 2002, s. 58). Vad vi kan utläsa av 

Thavenius resonemang är att det för det första inte finns så mycket skrivet om estetiska ämnen i 

pedagogiska sammanhang, p.g.a. att de estetiska ämnena inte tillmäts lika stor vikt som de teoretiska, 
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och för det andra att det finns en skillnad mellan vad som är ett estetiskt ämne och vad som är att ha ett 

estetiskt perspektiv. Det sistnämnda är intressant med tanke på Waldorflärarnas konstnärliga 

förhållningssätt i undervisningen, även i ämnen som traditionellt sett inte skulle kallas estetiska. 

Thavenius pekar på detta då han menar att konsten som metod bidrar till att man lär sig att se på världen 

utifrån ett mänskligare perspektiv än det som förmedlas genom skolböckerna (Thavenius 2003, s. 74-

75).     

 

Inom Centrum för Barnkulturforskning betonar Ulla Wiklund i Den lydiga och den vilda kreativiteten-

om motstånd, estetik, frigörelse och utveckling som en förutsättning för lärande: 

 

betydelsen av att få reflektera sina erfarenheter och använda estetiska uttryck som på ett varierat sätt kan 

åskådliggöra känslor” och att detta ” länkas allt närmare synen på människans hälsa och välbefinnande. 

(Wiklund 2005, s. 75)  

 

Här framkommer betydelsen av att barn får uttrycka sig genom estetiska uttryck och ämnen och hur 

viktigt detta är för människans välmående. Ett estetiskt ämne där man kan praktisera detta är dans som 

man kan anknyta till Waldorfskolans eurytmiämne. Dans är rörelse och enligt koreografen Efva Lilja 

kan vi genom dansen uppnå en frihet som liknar den som det lilla barnet besitter. Hon menar att vi kan 

hämta näring genom bl.a. dansen för att utveckla vår kreativitet och fantasiförmåga och därigenom bli 

ifrågasättande av etablerade sanningar och söka nya frågeställningar som för oss vidare i vår utveckling 

(Lilja 2005, s. 96). 

 

Människan är utgångspunkten i Waldorfpedagogiken och en Waldorflärare måste redan under sin 

utbildning ta del av estetiska ämnen och metoder för att kunna utveckla ett estetiskt förhållningssätt och 

lära sig att undervisa utifrån detta. Viktigt är också att utvecklas som människa och vara öppen och 

lyhörd. Forskningsrapporten Waldorfskolan- en skola för människobildning? Slutrapport från projektet 

Waldorfskolor i Sverige har som syfte att undersöka om Waldorfelever når liknande resultat som den 

kommunala skolan och också om det är någon skillnad i hur många elever som söker till högre 

utbildningar. Rapporten tar även upp Waldorflärares syn på sin utbildning avseende konstnärlighet. Det 

som framkom angående konstnärligheten var att Waldorflärarna hade upplevt att:  

 

denna öppna och lyhörda hållning – som ingår i det ”konstnärliga förhållningssättet” – ges de studerande 

möjlighet att öva under utbildningen, bl. a. genom praktiskt-estetiska övningar. Att människan står i centrum 

i Waldorfskolan innebär således även att lärarens personliga utveckling blir ett viktigt inslag både i 
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utbildningen och i yrkesverksamheten, vilket flera av de verksamma Waldorflärarna också vittnade om. 

(Dahlin 2006, s. 46)  

 

Rapporten visar alltså att de yrkesverksamma Waldorflärarna anser att de har fått öva sig i konstnärliga 

ämnen och metoder under sin utbildning och att lärarens egna personliga utveckling är viktig och central 

för att kunna förmedla en öppenhet och lyhördhet genom ett estetiskt förhållningssätt i undervisningen 

av eleverna. Om lärarrollen handlar också Tarja Häikiös artikel Estetik och kunskapsbildning- om ett 

vidgat estetikbegrepp och skolans kulturuppdrag i tidskriften Krut, där hon hänvisar till Maijaliisa 

Rauste-von Wrights idéer. Wright menar att lärarrollen radikalt måste omdefinieras och att läraren ska 

föra en kommunikation med barnet och inte endast förmedla en kunskap, detta i syfte att skapa 

dialektiska processer. När man använder sig av konsten som metod och av estetiska lärprocesser i 

undervisningen blir lärandet istället för linjärt och logiskt mer associativt, och bygger till större del på 

praktiska element och handling än på ren faktakunskapsinlärning (Häikiö 2008, s. 69-70). 

4. Teorianknytning 

4.1 Estetiska lärprocesser 

Det finns olika sätt att se på kunskap och hur man bäst bör förmedla den. Ett perspektiv är att man kan 

lära sig genom estetiska lärprocesser, men vad är estetiska lärprocesser och vilken roll kan de spela i 

undervisningen? Här redovisas ett urval ur antologin Estetiska Lärprocesser som används i denna 

uppsats. Fördelarna med detta material är att det på ett varierat sätt behandlar uppsatsens syfte som just 

är att undersöka hur de estetiska lärprocesserna sker i en Waldorfskola. 

 

Enligt Feiwel Kupferberg i Estetiska lärprocesser var pedagogik tidigare huvudsakligen en metod för att 

förmedla traditioner. Han menar att det nuförtiden är annorlunda och att man är mer fokuserad på 

kreativitet i pedagogiken. Kreativiteten har blivit det centrala och pedagogiken har inte endast 

vetenskapen som modell längre (Kupferberg 2009, s. 107). Kunskap har istället många olika former och 

Kupferberg hävdar att konst är ”en alternativ modell för lärandet” (Kupferberg 2009, s. 108). Han ser 

konsten som ”det kunskapsområde eller den kreativitetsregim där nyskapandet har de bästa villkoren, 

där det fria skapandet står i centrum” och menar att konsten och kulturen håller på att uppnå en: 

 

utvidgad roll i en värld präglad av kulturell mångfald och geografisk rörlighet: ett mera individualiserat 

förhållningssätt, ökade krav på demokratiskt inflytande och en arbetsmarknad där fackkunskap eller 

kompetens i strikt mening inte längre är nog, där kunskapsbegreppet utvidgas till att också omfatta 

kreativitet, nyskapande eller innovation. (Kupferberg 2009, s. 108)  
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Utifrån detta synsätt kan Waldorfpedagogiken spela en central roll i kunskapsförmedlingen genom ett 

kreativt och estetiskt förhållningssätt. 

 

Bengt Molander förmedlar i Estetiska lärprocesser en kunskapssyn där ”olika estetiska och konstnärliga 

lärprocesser ges en lika viktig roll som andra och kanske ”’mer vetenskapliga”’ lärprocesser” (Molander 

2009, s. 248). Enligt Molander är den förhärskande kunskapssynen i samhället en teoretisk kunskapssyn 

där det råder en uppdelning mellan subjektet och objektet, där kunskap ses som att kunna något om 

något, där kunskap är avbildande och där språk och matematik är de främsta representanterna för denna 

avbildning. Baserat på detta blir kunskap ett ting där man talar och lär sig om någonting (Molander 

2009, s. 235-235).  I motsats till denna kunskapssyn finns den estetiska kunskapssynen där estetiska 

lärprocesser är utgångspunkten och där man lär sig genom en process man själv deltar i. Molander 

menar att konst, estetik och kultur kan ”avslöja, beslöja, betona, skapa alternativa verkligheter, skapa 

alternativ till verkligheten, gestalta och omgestalta, iscensätta, kopiera … och så vidare” (Molander 

2009, s. 248). På dessa sätt kan de estetiska lärprocesserna verka i lärandesituationer och på olika vis 

bidra till kreativitet och ett fördjupat lärande.  

 

Cecilia Anderssons tankar i Estetiska lärprocesser bygger vidare på Molanders idéer då Andersson 

menar att ”en konstnärlig/estetisk gestaltning utanför ordinarie ramar och institutionsbundna 

begränsningar kan tillföra något i lärande/kunskapssammanhang – på flera plan” (Andersson 2009, s. 

25). Hon citerar Myndigheten för skolutveckling: ”Estetiska lärprocesser innebär att kommentera och 

reflektera över kvaliteter i livet och omvärlden med hjälp av sinnen och intellekt” (Andersson 2009, s. 

25). Med detta visar hon på att estetiska lärprocesser bidrar till en medvetenhet om världen genom både 

reflektion och upplevelser. Denna tanke är även framträdande inom Waldorfskolan där man vill 

förmedla en helhetssyn och en fördjupad förståelse för världen.  

 

Olga Dysthe skriver i Dialog, samspel och lärande om John Dewey och hans idéer om det estetiska i 

pedagogiken. Dewey skrev i boken Art as Experience (1939): ”Det estetiska skall ingå som en del av 

våra vardagserfarenheter och får inte uppfattas som ett eget fält som ligger utanför det dagliga livet” 

(Dysthe 2003, s. 138). Dewey ville att vardagserfarenheter, vetenskap och konst i skolan skulle präglas 

av större kontinuitet för att därigenom komma åt den estetiska erfarenhet som han menade präglas av 

omedelbarhet, helhet, reflexivitet, expressivitet, förutsägbarhet och temporalitet. Dewey ansåg att dessa 

dimensioner och aspekter är väldigt betydelsefulla när det gäller att förstå lärprocesser som 

sammanhang bestående av flera komponenter som bildar en helhet. Vidare menade han att en stor 

utmaning för skolan är att hjälpa till att utveckla barnets kreativa intellekt istället för att trycka ner det 
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eftersom han ansåg att barnet besitter kreativa förmågor som det kan förverkliga tillsammans med andra 

(Dysthe 2003, s. 138-139). Dewey ville väva samman det estetiska med andra ämnen istället för att 

särskilja dem. Han såg det estetiska som något som ska genomsyra hela undervisningen. Detta synsätt 

överensstämmer i hög grad med Waldorfpedagogikens där man använder sig av konstnärlighet som 

metod i de flesta ämnen. Hur lärandet sker genom estetiska lärprocesser kommer vi att visa i analys- och 

resultatredovisningen. 

5. Syfte & frågeställningar 

5.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka och belysa hur lärarna använder sig av konstnärlighet som 

praktisk metod inom Waldorfskolan och hur lärandet därigenom sker genom estetiska lärprocesser.  

5.2 Frågeställningar  

Vilken innebörd har konsten/konstnärligheten som praktisk metod för lärandet på Waldorfskolan?  

 

Hur använder lärarna sig av konsten/konstnärligheten som metod i Waldorfskolan? 

6. Metod & material 

6.1 Metod 

Ett etnografiskt fältarbete består av deltagande observationer och informella och formella intervjuer. 

Etnografen är ute efter att ta reda på informanternas egna upplevelser av verkligheten, därför är det 

viktigt att vara med ute på fältet för att kunna bilda sig en egen uppfattning. Genom deltagande 

observationer och intervjuer får man som forskare ta del av den kontext som informanterna befinner sig 

i (Kullberg 2004, s. 62-63). Ursprunget till metoden deltagande observation står att finna i 

antropologernas studier av andra kulturer där de genom att leva tillsammans med dem under en tid kan 

sätta sig in i hur de främmande kulturerna fungerar. Häri består också rollen som deltagande observatör i 

ett etnografiskt fältarbete, om dock i mindre format (Kullberg 2004, s. 91). I den etnografiska intervjun 

sker ett utbyte av tankar mellan intervjuaren och informanten. Båda är aktiva deltagare och dialogen är 

central. Man använder sig dels av samtal, s.k. informella intervjuer, och dels av formella intervjuer s.k. 

djupintervjuer (Kullberg 2004, s. 109-110).  

 

Denna studie baseras på Kullbergs metodbeskrivning av en etnografisk fältstudie där ovan nämnda 

komponenter ingår. Nedan följer en beskrivning av hur fältstudien utfördes: 
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Den etnografiska fältstudien utfördes i en klass 1 i en Waldorfskola i Stockholmsområdet där en klass 

observerades under 3 skoldagar. Klassläraren tillfrågades före genomförandet om hon ansåg att 

föräldrarna borde informeras om min närvaro och hon informerade dem följaktligen om att jag skulle 

genomföra observationer under 3 dagar av dem. De berörda lärarna informerades dessutom om 

konfidentialitetskravet utifrån vedertagna forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. 

6.1.1 Urval 

Jag var intresserad av att studera en klass 1 eftersom det var intressant att se hur man från början av 

skolgången, från grunden redan i klass 1, arbetar med de konstnärliga metoderna. Val av skola, klass 

och lärare gjordes utifrån mina förfrågningar angående vad som skulle studeras i den etnografiska 

fältstudien. En etablerad kontakt fanns dessutom redan med en klasslärare som undervisade i en klass 1 i 

denna skola och som tyckte att det skulle vara roligt och spännande att delta i studien. Denna klasslärare 

hade även hjälp av en stödlärare (stödläraren hade även Waldorflärarexamen och agerade som en slags 

resurs) i klassen. Detta passade särskilt bra eftersom det då gavs möjlighet att observera två lärare 

samtidigt. Klassläraren var nyutexaminerad och stödläraren hade många års erfarenhet, så de 

kompletterade varandra på ett spännande sätt.  

6.2 Material 

6.2.1 Observationer 

Deltagande observationer utfördes under 3 dagar där material samlades in i form av fältnotiser som 

sedan skrevs om till logg- och dagböcker (Kullberg 2004).  Dessa fältanteckningar analyserades därefter 

både på ett beskrivande och tolkande sätt och presenteras i analys – och resultatredovisningen. Första 

dagen presenterade klassläraren mig för eleverna och stödläraren. Hon förklarade att jag var där för att 

titta lite på hur de arbetar för att jag också ska bli lärare. Eleverna blev nyfikna och några frågade om jag 

skulle vara där länge, andra visade inget större intresse. Någon undrade om jag var mamma till någon i 

klassen och därav drog jag slutsatsen att de var ganska vana vid att någon utomstående vuxen närvarade 

ibland.  Skoldagarna började klockan 08.15 och höll på till ca 12.40. Jag var med på alla lektioner utom 

på rasterna då även jag tog rast. Eleverna frågade mig ibland om saker som om jag vore deras lärare 

även om jag intog en förhållandevis passiv attityd för att försöka smälta in och följa frökens 

instruktioner precis som eleverna. I observationerna låg fokus på hur lärarna använder sig av 

konstnärligheten som lärandemetod.  
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De olika ämnen som studerades var: 

 

1. Eurytmi  

2. Handarbete- stickning 

3. Bild- vått i vått 

4. Formteckning  

5. Rytmiska delen– musik & matematik  

6. Engelska  

7. Svenska- sagoberättande 

 

Eftersom jag deltog på lektionerna valde jag att inte anteckna förrän efter lektionernas slut. Jag upplevde 

att det skulle ha stört själva rytmen på lektionerna just eftersom jag deltog som en slags elev för att själv 

prova på de ämnen som de hade. I resultatdelen återges en bearbetning av lektionerna där jag utifrån 

mina fältanteckningar beskriver och tolkar mina resultat. Det huvudsakliga syftet är, som tidigare 

nämnts, att belysa hur lärarna praktiskt arbetar med de konstnärliga metoderna och hur eleverna genom 

dessa konstnärliga metoder lär sig genom estetiska lärprocesser. 

6.2.2 Intervjuer 

Intervjuer genomfördes med lärare om deras syn på konstnärlighet som metod i undervisningen. 

Intervjuerna utgick från en frågeguide (se bilaga) och var ca 45 minuter långa. Intervjuerna gick till så 

att jag satt i ett litet rum med respektive lärare och spelade in på mp3-spelare vilket sedan 

transkriberades. Två lärare intervjuades angående deras syn på vad konstnärlighet innebär i lärandet och 

hur de går tillväga för att tillämpa detta. Den första intervjun var med en Waldorflärare med mångårig 

erfarenhet. Han var förutom utbildad Waldorflärare även bildlärare, speciallärare och eurytmilärare. Jag 

blev rekommenderad av klassläraren att intervjua just honom, med tanke på hans långa yrkeserfarenhet, 

och hon ordnade också mötet med honom.  

 

Den andra intervjun var med klassläraren vilket jag ansåg vara relevant för studien i och med att jag då 

också kunde få svar på hur hon såg på exemplen som jag hade observerat på hennes lektioner. Hon 

ombads att gärna tänka på vad vi hade gjort under hennes lektioner i samband med intervjun och ta upp 

exempel därifrån, för att på så sätt få en fylligare bild från dessa.  

 

En informell intervju genomfördes också med stödläraren som i samband med hennes lektion i 

formteckning ville berätta lite mer om detta ämne. Utöver detta genomfördes också ett par informella 
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intervjuer, med samtalskaraktär, med olika lärare, bl. a. i personalrummet och i matsalen, då tillfälle 

bjöds. Dessa samtal handlade om lite av varje och gav mest en övergripande bild av hur denna skola 

fungerade. Detta intervjumaterial transkriberades och bearbetades (Kullberg 2004).  Relevanta utdrag ur 

intervjuerna presenteras med vissa omskrivningar i resultatdelen där de också analyseras.  

 

I analys- och resultatredovisningen studeras alltså utifrån dessa resultat hur lärarna använder sig av 

konstnärlighet som praktisk metod inom Waldorfskolan och där belyses hur lärandet därigenom sker 

genom estetiska lärprocesser. Strukturen i analysen är uppbyggd på följande sätt: Först analyseras 

lärarnas berättelser om hur de arbetar med konstnärlighet som metod vilket har framkommit genom 

intervjuerna och som getts flera exempel på. Sedan analyseras utifrån observationerna och i relation till 

de olika ämnena hur själva arbetet med de konstnärliga metoderna utförs.  

7. Analys- och resultatredovisning 

Det som framkommit under studiens gång är att svaren i intervjuerna i huvudsak handlar om uppsatsens 

första frågeställning: Vilken innebörd har konsten/konstnärligheten som praktisk metod för lärandet? 

Lärarna har också gett flera exempel på hur de praktiskt arbetar med estetiska lärprocesser i 

undervisningen. 

Under de deltagande observationerna har jag observerat hur lärarna använder sig av 

konsten/konstnärligheten som praktisk metod för lärandet, alltså uppsatsens andra frågeställning.  

 

Resultaten är indelade utifrån dessa två frågeställningar. Bearbetade sammandrag av intervjuerna 

analyseras utifrån den första frågeställningen. Därefter redovisas en bearbetning av de deltagande 

observationerna uppdelade dag för dag och ämne för ämne utifrån den andra frågeställningen och med 

en tolkande reflektionsdel efter varje ämne. 

7.1 Intervjuer 

 

1. Vilken innebörd har konsten/konstnärligheten som praktisk metod för lärandet på 

Waldorfskolan? 

7.1.1 Konsten/konstnärlighetens innebörd som metod 

Såhär berättar Waldorfläraren om sin syn på konsten/konstnärlighetens innebörd som praktisk metod för 

lärandet: 
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Det är ju en viktig kvalitet för oss i Waldorfskolan att eleverna också får öva sin inlevelse och inte bara 

kunskapen, för vad ska man ha kunskaperna till? Jo, man ska ju tjäna någonting med dem, man ska ju liksom 

ge någonting med sina kunskaper. Steiner talade om att ge barnen levande begrepp som kan växa och som 

blir tydligare och tydligare ju högre upp de kommer, men då har de liksom kvaliteten i begreppen, de har 

känt sig in i dem. En konstnär, som jag ser på det, han förvandlar stoffet, han inbegriper stoffet, så att på 

bästa sätt, ifall stoffet är klassen så utgår han inte bara från att det här ska jag lära ut och det här ska de lära 

sig och det här ska de kunna, utan metoden är konstnärlig. Fördelarna är att eleverna får leva sig in i, genom 

det konstnärliga så kan de leva sig in mera i någonting än att man abstrakt kan någonting. Det är inte bara 

målen man vill nå utan man vill också att eleverna ska få någonting rent mänskligt med sig i skolan. Att 

räkna det är jättemånga människor som kan och få jobb på banker osv. men det är få människor som kan 

göra någonting vackert åt andra, för andra. Att ge den där självkänslan, att inte liksom rasera självkänslan 

utan bygga på den på ett riktigt sätt. Där kommer det ju an på att läraren själv försöker utveckla en 

konstnärlighet, för det verkar på eleverna och då vill de liksom själva.  

 

… och såhär berättar Klassläraren om sin syn på konsten/konstnärlighetens innebörd som praktisk 

metod för lärandet: 

 

Man utgår från ett konstnärligt inlärningssätt. Alla ämnen som man arbetar med möter barnen genom ett 

konstnärligt uttryck. Allting vi gör ska vara vackert, det ska utgå från barnets egen förmåga att göra det 

vackert. Jag måste själv gå in i allt jag gör med barnen konstnärligt, mina redskap är konstnärliga, vad gäller 

att lära dem läsa, skriva, räkna, lära sig ett nytt språk. Jag måste gå in och öva de här formerna, sångerna, 

verserna, flöjtspel. Jag måste själv prova så att jag vet vad jag ska lära ut, och hur resultatet blir. 

Undervisningen utgår också hela tiden från en inre upplevelse, därför är det viktigt att läraren också själv 

målar inför en målningsuppgift. Du får också mindre trötta elever. De öppnar verkligen sina ögon för det här 

vackra runtomkring dem; färger, former och naturen. Deras värld blir inte så styrd, deras iakttagelseförmåga 

har utvecklats, de ser detaljer på ett sätt som man inte ser hos andra barn idag som inte har fått utveckla 

denna förmåga. De pratar om färgerna och deras namn, de har blivit medvetna om det vackra runt omkring 

dem. De stannar upp och kan reflektera över något så litet som en maskros och samtala om den, och det är ju 

det som vi försöker ge barnen, en helhetssyn. Fantasiförmågan utvecklas i varje individ, man leder in barnen 

på en väg att själva bli medvetna om sin omvärld utifrån där de är i sin utveckling. Jag tror att man hjälper 

dem att bli friare och spontanare människor för vårt framtida samhälle. Jag tror även att om man undervisar 

på ett sådant sätt så är det ju idag bevisat i olika studier att det är bra för hälsan, rent terapeutiskt är konsten 

ett bra redskap för att få friskare människor rent fysiskt och psykiskt. När detta kan kombineras med de 

traditionella inlärningsmetoder som t ex Lgr11 strävar efter, för att uppnå målen, så är Waldorfpedagogik en 

väldig skjuts i att göra detta glädjefyllt och kreativt för barn. Just genom att vi verkligen arbetar konstnärligt 

med konstens hjälp eller med konstnärliga metoder för att lära ut de ämnen som barn ska klara när de går i 

skolan. De lär sig ju inte mindre eller på ett sämre sätt bara för att man inte utgår från endast teoretiska 

inlärningsprocesser. Vi har också teori men det handlar om att hela tiden ge eleven en möjlighet till 

upplevelse så att begreppet ska kunna utvecklas utifrån det egna jaget. Som jag förstår det rent spontant så är 

det just det här med att jag själv måste göra allt det här, inte bara tänka ut det eller läsa mig fram till metoder, 
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jag själv provar på, övar allt det här, lever det, och i den stunden när jag ska interagera och ge barnet/eleven 

den här kunskapen som jag har inkorporerat i mitt eget medvetande - det är verkligen en konst. 

 

Dessa utförliga beskrivningar av hur Klassläraren och Waldorfläraren ser på konsten/konstnärlighetens 

innebörd som praktisk metod för lärandet ger en bred bild av hur lärarna i denna Waldorfskola försöker 

förmedla ett estetiskt förhållningssätt och använda sig av estetiska lärprocesser i undervisningen. Enligt 

Andersson kan man tillföra lärandet något mer genom att gå utanför ramar och begränsningar via ett 

estetiskt och konstnärligt förhållningssätt (Andersson 2009, s. 25). Detta är, så som jag tolkar det, vad 

klassläraren beskriver när hon talar om att fantasiförmågan utvecklas hos barnen och att 

Waldorfpedagogiken gör att det blir glädjefyllt och kreativt för barnen att lära in det som de måste lära 

sig enligt läroplanen. Molander har en kunskapssyn i vilken han anser att de estetiska och konstnärliga 

lärprocesserna bör inta en likvärdig plats som andra lärprocesser (Molander 2009, s. 248). I 

Waldorfskolan är detta en realitet vilket vi kan se exempel på i hur klassläraren beskriver att barnen får 

lära sig genom konstnärliga metoder och att de inte för den skull lär sig mindre eller sämre än om de 

skulle ha fått lära sig genom ett mer teoretiskt inlärningssätt. Barnen i Waldorfskolan får också lära sig 

teori men de får samtidigt möjlighet att uppleva de olika begreppen i teorierna med utgångspunkt i deras 

egen upplevelse. Waldorfläraren menar att i Waldorfskolan är det inte bara målen man ska uppnå utan 

man strävar också efter att barnen ska få med sig någonting rent mänskligt. En viktig del enligt 

Waldorfläraren är att man vill ge dem självkänsla genom att praktisera konstnärliga metoder i 

undervisningen. Han betonar att Steiner ville ge barnen levande begrepp som får utvecklas, växa och bli 

tydligare med åren, och menar att de på detta sätt får en djupare kvalitet i begreppen eftersom de har 

känt sig in i dem. 

7.1.2 Exempel på konsten/konstnärligheten som praktisk metod: 

7.1.2.1 Från bild till bokstav 

Waldorfläraren beskriver hur de lär ut bokstäver till barnen:  

 

Steiner säger att det lilla barnet är konstnär och att man bara behöver utgå från konstnären i barnet. När man t 

ex lär in bokstäverna kan man berätta om en svan som simmar på ett vatten, stilla simmar silvervit, stolt och 

ensam svan på spegelblanka sjön och sedan blir det så att den där svanen magrar, den blir tunnare och 

tunnare och till slut så har det blivit ett S utav svanen och då har de övat kvalitet med ljudet också genom en 

vers, och genom bilden kommer de till den abstrakta bokstaven.  

 

Waldorfläraren beskriver här hur han undervisar barnen i att lära sig bokstaven S, om svanen som 

simmar silvervit och smalnar av och blir till ett S. Med utgångspunkt i Steiners teorier menar 



 

 

 18 

Waldorfläraren att barnet redan från början är en konstnär och att man bara behöver utgå från detta 

faktum och själv som lärare också vara en konstnär i sitt förhållande till barnen. Utifrån Deweys tankar 

om att barnet ska få uppleva att det estetiska genomsyrar hela vardagen kan vi här se prov på estetisk 

erfarenhet som barnen får via dessa olika övningar. Barnen får utveckla sina kreativa sidor i samspel 

med andra (Dysthe 2004, s. 139). 

 

Klassläraren beskriver bokstavsinlärning på följande sätt:  

 

Vi använder färg och kritor för att forma bokstäverna. Det är ett konstnärligt uttryck, att med handens hjälp 

forma bokstäverna, så att barnen verkligen får uppleva det, det ska vara vackert. Barnen lär sig namnen på 

färgerna samtidigt som de lär sig bokstäverna genom en bild, björnen - b, fisken - f.  

 

Här ger klassläraren ett exempel på vad vi skulle kunna kalla en estetisk lärprocess när hon beskriver 

hur allting de gör ska vara vackert och hur barnen får träna på att t ex skriva bokstäver, med alla olika 

former som detta innebär, och hur de i detta arbete använder färg och kritor samt formar bokstäverna 

med handens hjälp. Hon betonar att samtidigt som barnen lär sig bokstäverna lär de sig även namnen på 

de olika färgerna. Barnen ritar också en bild, s.k. från bild till bokstav, t ex björnen - b, fisken - f, och 

detta har sin grund i formteckningen (som vi kommer att behandla i kapitel 7.1.2.3).  

7.1.2.2 Språk 

Waldorfläraren ger exempel på hur språkinlärningen går till: 

 

Läraren måste själv vara konstnär i sitt förhållande till barnen. I t ex främmande språk så använder man sig 

av sånger och sånglekar väldigt mycket i början, så att de hör språket, och inte så mycket att det här betyder 

det och det utan att de får en chans att leva sig in i det, att komma in i språkmelodin och så. Det är som det 

lilla barnet, det lär ju sig tala genom att det hör att de vuxna talar, och det är särskilt en förmåga som de 

mindre barnen i skolan har, som man använder sig utav.   

 

Precis som Waldorfläraren beskriver det står det i Waldorfskolans läroplan att man lär in språket med 

hjälp av bl. a. sånger och att: 

 

undervisningen skall i lägre klasser främst bygga på aktivitet och gehör i t ex sånger, ramsor, dikter, lekar, 

musik, dramatiseringar, kortare sagor, fabler och enkla naturberättelser. (Levande kunskap 2007, s. 25) 

 

Detta är ett tydligt exempel på hur inlärningen av ett teoretiskt ämne görs via estetiska lärprocesser.  
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7.1.2.3 Formteckning  

Formteckning är ett profilämne, som bara finns i Waldorfskolan, där man arbetar med att rita olika 

former. Det grundlägger förmågan till skriv -och läsinlärning samt geometri och beskrivs i 

Waldorfskolans läroplan som:  

 

att ur ögats och handens rörelse och skicklighet [så] småningom få arbeta sig fram till tecken och former 

[och är] därför välgörande för ett obundet och plastiskt- men ändå medvetet förhållande till främst läsning 

och skrivning samt till geometriska grundelement. (Levande kunskap 2007, s. 27) 

 

Waldorfläraren berättar om hur de använder ämnet Formteckning på olika sätt : 

 

Formteckning använder man mycket redan i första klass, redan första lektionen. Barnen får göra den raka 

och den böjda linjen, och också att man naturligtvis går de här formerna i rummet. Det finns spegelövningar 

och symmetriövningar som man kan använda sig av och som verkar på många olika sätt, inte bara på 

skrivinlärningen.  

 

Klassläraren menar att: 

Vi ser ritandet som en kraftkälla och nästan något terapeutiskt. Barnen blir väldigt lugna och i harmoni med 

det de gör, de får en väldigt tydlig kontakt med jaget. Det är därför formteckning är ett sådant viktigt ämne i 

Waldorfskolan.  

 

Stödläraren berättar att: 

 

I formteckning lär de sig form, geometri, att former kan förändras, rumsuppfattning, även förberedelse för 

bokstäver, ögat - handen.  

 

Formteckning används alltså till flera saker som t ex skriv – och läsinlärning och geometri och verkar 

också ha en rent terapeutisk roll där en kontakt med jaget uppnås. 

                                                                            

7.1.2.4 Rytmiska delen – Verser 

Klassläraren berättar följande om hur de arbetar med den rytmiska delen genom en estetisk lärprocess: 

 

Allt utgår från ett konstnärligt uttryck, t ex när vi har skrivit verser som vi redan har övat utantill, så gör man 

en bild till dem. Barnen får då utifrån sin egen fantasi göra en bild till den här versen. Då får de verkligen 

också ge uttryck för sin egen konstnärliga förmåga, för den åldern som de befinner sig i. Vi har t ex jobbat 

med en vers om våren, vi har övat på den under den rytmiska delen som är på morgonen och där har vi 



 

 

 20 

rytmen också: lång, kort, kort, lång (hon klappar). Sedan får de läsa den, skriva ner den och recitera den. Då 

pratar jag lite om versen och berättar och beskriver lite mer vad den kan betyda och sedan får de göra en bild 

av versen som handlar om våren i sina periodhäften. 

 

Rytmen är enligt Steiner en av grundstenarna i Waldorfpedagogiken (Steiner 1923 (1986), s. 24) och här 

kan vi se hur Klassläraren använder sig av rytmen för att lära ut en vers om våren. Eleverna får också 

samtidigt rita en bild till versen och lära sig fakta om våren. Genom en konstnärlig process bestående av 

vers och bild går inlärningen till, alltså ett exempel på en estetisk lärprocess. 

7.1.2.5 Naturkunskap - levande kunskap 

På följande sätt beskriver Klassläraren hur de lär sig om hur man planterar ett frö och hur det växer i 

jorden: 

Kunskapen blir levande för oss och med det menar jag att genom konsten/det konstnärliga lärandet så blir 

just t ex ett frö, det lilla fröet, det är inte bara ett frö i teoretiska termer utan vi levandegör det; vi har 

planterat ett frö, vi har använt jord till detta, vi har sett det här fröet växa, vi har sjungit en sång om det här 

fröet, vi har lärt oss verser om det här fröet, och barnet har själv fått gestalta det. De här olika faserna i ämnet 

naturkunskap, måla utanför deras egen begreppsbild, tala om det här fröet etc. Vi har inte bara gett barnet en 

massa begrepp utan de här begreppen har barnet verkligen kunnat uppleva med alla sina sinnen, det kallar vi 

levande kunskap. 

 

Klassläraren tar upp ovanstående exempel när de planterar ett frö och hur de gör det levande för barnen 

genom att på ett konstnärligt sätt få uppleva och närma sig själva processen, och inte bara plantera ett 

frö och få berättat för sig hur det fungerar. De lär sig på detta sätt naturkunskap genom ett iscensättande, 

en estetisk lärprocess (Molander 2009, s. 248). Klassläraren kallar detta inlärningssätt levande kunskap.  

7.2 Observationer 

Här återges en beskrivning av de deltagande observationerna presenterat ämne för ämne utifrån 

uppsatsens andra frågeställning. I samband med varje ämne följer en tolkande reflektion. 

 

2. Hur använder sig lärarna av konsten/konstnärligheten som metod i Waldorfskolan? 

 

Dag 1:  

7.2.1 Eurytmi  

Alla barnen sitter på sina stolar och väntar tills läraren säger till dem att de ska byta om. De byter om i 

klassrummet till sina eurytmikläder. Det är långa dräkter i olika färger och särskilda eurytmiskor. 

Lektionen börjar med att eurytmiläraren kommer in till eleverna där de sitter på sina stolar i ringen 
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ombytta och klara. Hon går runt och hälsar på var och en av dem. Sen börjar hon spela på sin 

pentatoniska flöjt och alla går efter henne i en lång rad mot eurytmisalen. Där brukar de ha en pianist 

som ackompanjatör men hon är tyvärr sjuk idag så eurytmiläraren får använda sånger och sin flöjt som 

ackompanjemang. Hon utför olika rörelser som eleverna härmar ståendes eller sittandes i ring. Samtidigt 

reciterar/talar hon olika verser om t ex blommor och insekter och eleverna får gissa vilka sorter det är 

hon gestaltar. Emellanåt får de springa som i en lång orm där de tar tag om varandras midjor och 

slingrar sig runt i rummet i hög fart. Där gäller det att hänga med och inte släppa taget.  

7.2.1.1 Tolkande reflektion: 

Eurytmi är ett profilämne i Waldorfskolan och finns bara där. I Waldorfskolans läroplan beskrivs 

Eurytmi på följande sätt:  

Grunden i eurytmin är människan som talar och sjunger. Den är besläktad med andra konstarter, t ex 

skådespelarkonsten genom sitt dramatiska och språkliga uttryck, dansen genom sina musikaliska rörelser, 

målarkonsten genom den stora betydelsen av färg på dräkten och i rummet, arkitekturen genom geometriska 

formprinciper. (Levande Kunskap 2007, s. 26) 

 

Mitt intryck av eurytmilektionen är att den är sammanhållen till en helhet, att allt hänger ihop; alltifrån 

att de byter om, till att de går till eurytmisalen och till lektionens slut. Barnen lär sig, samtidigt som de 

lär sig namnen på blommor, att röra sig i rummet i olika formationer och att utföra rörelser till musik. 

De lär sig också samspela med varandra. Samspelet mellan läraren och eleverna och samarbetet eleverna 

sinsemellan är en viktig del i att skapa en trygg grupp. Detta sker samtidigt som man lär sig geometriska 

former. Jag observerade hur barnen tog på sig sina eurytmidräkter i milda färger och hur de utförde 

rörelser tillsammans till ackompanjemang av lärarens pentatoniska flöjt och hennes tal. Pentatoniskt 

flöjtspel är utmärkande för Waldorfskolan och övas fr.o.m. klass 1 (Levande kunskap 2007, s. 38).  Hela 

lektionen var upplagd utifrån ett konstnärligt förhållningssätt; alltifrån hur läraren kom in och hälsade på 

barnen till att de gick efter henne i en lång rad in till eurytmisalen där de dansade omkring. Jag 

uppfattade att det fanns en röd tråd i hela lektionen. Detta är vad Ritter menar att Waldorfpedagogiken 

går ut på, att man ser till helheten och att kunskapsinlärningen blir en ”konstnärlig process” (Ritter 1997, 

s. 171). Eurytmi är i likhet med dans ett estetiskt ämne där lärandet på ett tydligt sätt sker genom en 

estetisk lärprocess. Eurytmi är också ofta en gruppaktivitet där man lär sig rörelser till musik och får en 

rumsuppfattning. Betydelsen av att få tillgång till ett ”rum” där vi kan utföra t ex dessa rörelser beskrivs 

av koreografen Efva Lilja: 
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Vi måste tillhandahålla rum för det irrationella för att klara alla de krav som ställs på oss. För mig är detta 

rum konsten. Konsten som musik, bild, litteratur, film, teater eller dans. Här finns plats för dröm och längtan, 

för igenkännande och ifrågasättande, för byggandet av en identitet och bekräftande av ett jag. (Lilja 2005, s. 

96) 

 

Detta att få en känsla för vem jag är och att jag är betydelsefull, en bekräftelse av jaget, är något som 

också klassläraren tar upp som betydelsefullt.  

 

Som tidigare nämnts betonade Steiner också rytmens roll som en av Waldorfpedagogikens grunder 

(Steiner (1923)1986, s. 24) och i eurytmin är rytmen en central del i rörelser, musik och tal. Enligt 

Waldorfläraren vill man genom eurytmi visualisera det som händer i språkorganet/språkljuden eller det 

man hör i tonen vilket kan tolkas som att eurytmin är väldigt viktig även för språkinlärningen.  

7.2.2 Handarbete - stickning 

Eleverna plockar själva fram sina stickningar som de redan har börjat med. De sätter igång att sticka 

med olika färger. Det ska bli flöjtfodral och är något som alla får sticka i klass 1 till sina pentatoniska 

flöjter. Ett foder ska också sys i och en snodd knytas och fästas på fodralet. De sitter och stickar och går 

och frågar klassläraren eller stödläraren då de behöver hjälp med något. Det är viktigt med en lugn 

stämning och det behöver påpekas några gånger av lärarna då det ibland blir lite för pratigt. Garnet de 

stickar med är tjockt, luddigt och i naturfärger. Stickorna är av trä.  

7.2.2.1 Tolkande reflektion: 

Ämnet handarbete består bl. a. av stickning. I Waldorfsolans läroplan står att:  

 

Genom handarbete vill man ge upplevelser av olika yrken som har uppstått i vår kultur där handen varit 

andens verktyg. Detta är en grundförutsättning för att förstå vår tids industri och teknik och för att visa 

förståelse för skilda yrken. (2007, s. 50)  

 

Jag noterar att barnen är väldigt fokuserade på vad de gör och att en del får kämpa rätt mycket för att få 

det rätt. Ibland tappar de några maskor men det gör inte så mycket. De får verkligen känna på att utföra 

ett hantverk och att producera något som de ska använda själva. När barnen stickade sina egna 

flöjtfodral på handarbeteslektionen tillverkade de något som de skulle komma att ha användning för 

samtidigt som de lärde sig att sticka. På så sätt utförde de ett meningsfullt, kreativt handarbete samtidigt 

som de lärde sig vikten av att tillverka något som ska hålla i framtiden. Klassläraren hävdar att barnen 

blir friare och spontanare som människor i ett framtida samhälle om de får lära sig på ett konstnärligt 

sätt. Dessutom hänvisade hon till studier rörande hälsa där det bevisats att konsten rent terapeutiskt är ett 
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bra redskap för att människor ska bli friskare både fysiskt och psykiskt. En studie klassläraren nämnde 

var en undersökning av hur byggjobbare fick bättre hälsa och inte behövde äta medicin när de fick 

arbeta med konstnärliga ämnen på samma sätt som i Waldorfskolan. (Hon hörde om detta exempel på en 

föreläsning av Dirk Cysarz på Den nionde världskonferensen för lärare, 9-14 april 2012 i Goetheanum, 

Dornach, Schweiz). Jag tolkar detta som att arbetet med t ex stickningen av användbara flöjtfodral 

bidrar till barnens hälsa och välmående, samtidigt som de blir inspirerade och stärkta av den estetiska 

lärprocessen.    

7.2.3 Engelska 

Klassläraren hälsar på barnen på engelska, sedan gör de rytmiska rörelser till en text tillsammans. De 

sjunger en sång som har anknytning till årstiden och dygnsrytmen. Sedan övar de på månaderna med 

verser som rimmar. Först säger klassläraren delar av versen och barnen härmar, men sedan lär sig 

eleverna under tiden när de säger det tillsammans i kör. I grupper får eleverna sedan säga månadernas 

namn framlänges och baklänges samtidigt som månadens nummer visas upp med fingrarna. Även fler 

rytmiska sångverser övas där rörelser och räkning ingår som element. De slutar med en ringlek där 

eleverna sjunger med.  

7.2.3.1 Tolkande reflektion: 

Hela lektionen utförs i ett flöde där klassläraren leder barnen. Men hon stannar inte upp mellan 

momenten och berättar vad som ska komma härnäst utan hon bara övergår till nästa moment och barnen 

får följa med. Detta gör att lektionen känns sammanhållen och spännande, man vet inte vad som ska 

komma härnäst. Barnen vet antagligen, eftersom de verkar ha gjort det mesta av det förut och känner 

igen det. Rytmerna och sångerna verkar uppskattas av barnen som tar i för full hals. Engelska lärs ut 

med hjälp av bl. a. ramsor och sånger och detta var precis vad de gjorde på lektionen. De gjorde 

rytmiska rörelser till en text, de sjöng en sång med anknytning till våren och dygnet. Även månaderna 

övades på, både framlänges och baklänges. Lektionen i engelska genomfördes på ett väldigt kreativt sätt 

och barnen behövde inte instrueras om att de skulle lära sig vad någonting heter på engelska utan det 

kom automatiskt när de utförde övningarna. Det vi fick se var ett tydligt exempel på att ett ämne, i detta 

fall engelska, som man kanske inte normalt sett definierar som ett estetiskt ämne, här lärdes ut genom en 

estetisk lärprocess. Enligt Thavenius finns det dels estetiska ämnen och dels estetiska perspektiv (2002, 

s. 58). I detta fall skulle man kunna tala om ett estetiskt perspektiv i undervisningen. Waldorfläraren 

menar att genom att barnen hör språket genom sånger och sånglekar i början och ges en chans att leva 

sig in i det, kommer de in i själva språkmelodin. På detta sätt närmar barnen sig språket genom en 

estetisk lärprocess och inte genom att de får lära sig vad saker betyder som i traditionell språkutlärning. 
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Dag 2: 

7.2.4 Rytmiska delen 

Varje dag, utom när de har eurytmi, börjar med rytmiska delen som kan bestå av en mängd olika ämnen 

som man gör rytmer till. Just den här dagen övas treans multiplikationstabell genom rytmiska rörelser. 

Alla försöker härma stödläraren som håller i detta idag. Hon visar med fingrarna samtidigt som hon 

säger tabellen i takt. Barnen hänger med och så småningom är alla med i rytmen och talet. Genom 

rytmen övar de in tabellen mer som en slags ramsa och lär sig den utantill samtidigt som de ser fingrarna 

som stödläraren håller upp.  

7.2.4.1 Tolkande reflektion: 

Eftersom eleverna också härmar lärarens rörelser, samtidigt som de lär sig olika verser och ramsor, övar 

de också att röra på kroppen på ett rytmiskt sätt. Allt faller på plats och jag upplever att det känns 

logiskt. Koncentrationen är total hos barnen och detta bidrar till ett lugn och en sammanhållning. I den 

rytmiska delen utförde barnen rytmiska övningar som berörde både musik och matematik. I musikämnet 

utgår man från att människan är en skapande varelse och ämnet har också en terapeutisk roll. I 

Waldorfskolans läroplan står att: 

 

Ämnet erbjuder ett konstnärligt övningsmoment med rika terapeutiska möjligheter. . . Musikämnet utgår från 

den skapande människan samt hennes förhållande till musik och omvärld. (2007, s. 38)  

 

Denna terapeutiska påverkan kunde noteras i och med att man genom sånger och rytmer skapade en 

gemenskap och ett lugn inför dagen.  

 

I Waldorfskolan menar man att matematik hänger samman med konsten och barnen lär sig genom 

rytmer, former etc. vilket också skedde när de övade på multiplikationstabellen med hjälp av rytmiska 

verser. Bengt Ulin skriver om detta samband mellan matematik och konst och nämner det gyllene snittet 

som exempel (Ulin 2002). I matematikämnet använder man konsten som metod för förståelse av 

matematiska samband och menar att: 

 

eftersom matematiken slår broar inte endast till vetenskaperna utan även till konsten, bör skolmatematiken- 

genom att engagera eleverna även ge dem upplevelser av estetisk art: genom studier av symmetri, former, 

rörelser, mönster, rytmer, talförhållanden och algebraiska samband. (Levande kunskap 2007, s. 36)  
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Fördelarna med detta inlärningssätt är enligt Waldorfläraren att barnen genom att leva sig in via 

konstnärligheten kan lära sig mer än om de bara abstrakt ska lära sig något. Klassläraren menar att i 

kombination med vad som ska läras ut enligt Lgr11 för att uppnå målen, bidrar Waldorfpedagogiken till 

att undervisningen blir glädjefylld och kreativ. 

7.2.5 Formteckning 

Borden tas fram av eleverna själva och stolarna ställs på plats. Det märks att de har lärt sig innan hur det 

ska vara och ett intensivt samarbete sätter igång. Det blir lite bullrigt men fungerar ändå. De hämtar 

även papper och kritor ur sina lådor.  När allt är på plats sätter de sig och väntar på instruktioner från 

stödläraren som håller i detta moment. Först visar hon formen som de ska rita med handen i luften, och 

de får försöka göra likadant. De får öva på detta ganska lång tid för att verkligen få in i handen det som 

de sen ska rita på pappret. Hon ritar sen formen på tavlan och så får de sätta igång. De ska rita en rad av 

denna form och sen får de fylla i samma rad igen och igen för att öva. Formen är en utveckling av förra 

lektionens form som var lite enklare. Hon går runt och hjälper till om det behövs genom att ta elevens 

hand och föra den runt i formen.  

7.2.5.1 Tolkande reflektion: 

En del barn har lite svårt att göra rätt form men de får öva och öva om igen. Lektionen är ganska 

krävande och utifrån mina iakttagelser upplever jag att formteckning tas på stort allvar i Waldorfskolan. 

Formteckning utgör grunden för läsning, skrivning och geometri. Här handlade det mycket om att först 

utföra formens rörelse med handen i luften, därefter fick barnen rita av formen som läraren hade ritat på 

tavlan. Enligt stödläraren är det just denna relation mellan ögat och handen som är det centrala i 

formteckningen. Klassläraren menar att formteckning är ett väldigt viktigt ämne eftersom man i 

Waldorfskolan ser ritandet som en kraftkälla och som någonting terapeutiskt som gör att barnen blir 

lugna och i harmoni med det de gör. Hon menar att formteckningen också bidrar till att de får en väldigt 

tydlig kontakt med jaget. Ritter skriver om hur ”jaget stiger in i vårt fysiska och själsliga väsen och 

förvandlar, utvecklar, kultiverar det så att vi mer och mer kan utveckla det andliga i oss och bli 

’mänskliga’” (Ritter 1997, s. 36). 

 

Dag 3: 

7.2.6 Bild- vått i vått 

Eleverna ställer själva fram stolar och bord och får sedan sätta sig så att lärarna kan dela ut allt material. 

Klassläraren ritar med kritor på svarta tavlan det eleverna ska få måla. De har fått vita tjocka papper som 

de blöter med en svamp som de doppar i vatten. Hela pappret ska bli vått. De har även fått två olika 
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flytande färger att dela på två och två, och en pensel var. När klassläraren ser att alla har fått sina papper 

riktigt våta får de börja måla. Stora penseldrag ska det vara och man ska måla länge med varje färg, inte 

blanda färgerna utan skölja av penseln om man byter färg. Färgerna är gult och rött och eleverna ska 

måla en sol. Man kan måla över färgerna igen om man vill. Olika nyanser skapas och eleverna är 

koncentrerade.  

7.2.6.1 Tolkande reflektion: 

De har fått som uppgift att måla en sol men vägen dit är en process där de får fram olika nyanser 

beroende på hur mycket vatten eller färg de använder och hur länge de arbetar med varje färg. En 

konstnärlig process är igång där de samtidigt som de lär sig att måla också skapar ett konstverk. I ämnet 

bild utgår man i Waldorfskolan från att varje människa är en konstnär och menar att detta leder mer och 

mer ”till ett vidgat konstbegrepp” (Levande kunskap 2007, s. 22). Det hela var upplagt som en estetisk 

lärprocess där min tolkning är att barnen tog allt på mycket stort allvar och försökte följa lärarens 

instruktioner. Eftersom undervisningen alltid utgår från en inre upplevelse är det enligt klassläraren 

viktigt att läraren också själv t ex målar inför en målningsuppgift. 

7.2.7 Svenska – sagoberättande 

Klassläraren tar fram en sagoberättelse och börjar läsa upp den med stor inlevelse. Eleverna sitter i ring 

på sina stolar och lyssnar. Till en början är de inte så koncentrerade men ju längre tid som går märker 

man att de kommer mer och mer in i sagan och de skrattar högt om det är något som de tycker är roligt.  

7.2.7.1 Tolkande reflektion: 

Genom att de lyssnar på sagan och blir engagerade lär de sig nyanser i språket på samma gång. De hör 

svåra ord som blir satta i ett sammanhang och därigenom kan de bättre förstå dem än om man bara hade 

förklarat vad de betyder. De upplever berättelsen och lär sig svenska genom en estetisk lärprocess. 

Svenska ska bl. a. innehålla sagoberättande och förmedla en känsla för språket genom ett målande språk. 

Detta beskrivs i Waldorfskolans läroplan som att ”elevernas känsla för det levande ordet vårdas genom 

att de hör läraren berätta med ett målande språk. En saga kräver ett ålderdomligare språk än en mer 

faktabetonad berättelse” (Levande kunskap 2007, s. 54).  

 

Jag fick ta del av detta sagoberättande och under lyssnandets gång verkade barnen komma in mer och 

mer i berättelsen. Det märktes eftersom de reagerade tydligare och tydligare på händelserna i sagan med 

skratt, ansiktsuttryck etc. Svenska är ju per definition inte heller ett estetiskt ämne men dock ett språk 

precis som engelska. Waldorfläraren beskriver språkinlärningen som att barnen lär sig på samma sätt 
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som det lilla barnet som lär sig tala genom att höra de vuxna tala. På det sättet kommer de in i 

språkmelodin och kan leva sig in i språket. Alltså lärs även svenska ut genom estetiska lärprocesser.  

7.3 Sammanfattning 

Vi har här fått ta del av dels hur lärarna själva beskriver hur estetiska lärprocesser används i 

undervisningen och på vilket sätt de arbetar med det konstnärliga förhållningssättet.  Vi har också 

kunnat studera flera praktiska exempel på hur lärande genom estetiska lärprocesser går till. Estetiska 

lärprocesser används inom alla de ämnen jag har studerat i denna specifika Waldorfskola, och vi har 

skäl att anta att detsamma gäller i de flesta andra ämnen också med tanke på att undervisningen i 

Waldorfskolan genomsyras av ett konstnärligt förhållningssätt.  

8. Diskussion 

I forskningsrapporten Waldorfskolan- en skola för människobildning? Slutrapport från projektet 

Waldorfskolor i Sverige står det att blivande Waldorflärare redan under utbildningen får lära sig ett 

konstnärligt förhållningssätt (Dahlin 2006). Detta stämmer väl överens med hur klassläraren beskriver 

hur hon måste vara förberedd inför lektionerna för att på ett konstnärligt sätt lära eleverna läsa, skriva, 

räkna och lära dem ett nytt språk. Hon menar att allt hon gör med barnen utgår från ett konstnärligt 

förhållningssätt. Forskningsrapporten talar också om att lärarna under utbildningen måste utvecklas på 

det personliga planet, vilket resultaten i rapporten visar att de också upplever att de gör (Dahlin 2006). 

Detta är i likhet med vad klassläraren uttrycker som att undervisningen hela tiden utgår från en inre 

upplevelse och att det därför är viktigt att även man själv som lärare provar och övar på ämnena för att 

kunna leva sig in i dem och därefter lära ut dem till eleverna.  

 

Thavenius skiljer i sin rapport Estetik och skola- Några synpunkter på forskningsläget mellan estetiska 

ämnen och att ha ett estetiskt perspektiv på undervisning (Thavenius 2002). Resultaten av de deltagande 

observationerna visar hur lärarna i Waldorfskolan arbetar dels med estetiska ämnen och dels med 

estetiska perspektiv inom ämnena, både de estetiska och teoretiska.  Klassläraren påpekar att man i 

Waldorfskolan också har teoretisk undervisning och att det när denna kombineras med det konstnärliga 

förhållningssättet uppstår en estetisk lärprocess. Hon menar vidare att detta hjälper till att ge en skjuts i 

lärandet för att uppnå målen i Lgr11.  

Att få uttrycka sig själv och sina känslor på ett varierat estetiskt sätt slås fast som viktigt för människans 

hälsa i Wiklunds rapport Den lydiga och den vilda kreativiteten-om motstånd, estetik, frigörelse och 

utveckling som en förutsättning för lärande (Wiklund 2005). Resultaten i vår studie stämmer väl 

överrens med detta synsätt. Klassläraren anser att man i Waldorfskolan alltid möter barnen med 
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konstnärliga uttryck och exempel på detta är när de t ex får måla en sol i olika nyanser, rita, skriva 

verser etc. Hon hävdar att barnen därigenom blir lugna, harmoniska och piggare. 

  

9. Konklusion 

I uppsatsen har belysts hur lärandet sker konstnärligt i denna Waldorfskola genom estetiska lärprocesser. 

Utifrån resultaten har vi sett hur detta lärande utförs i praktiken. Inte bara estetiska utan även teoretiska 

ämnen lärs in med hjälp av estetiska lärprocesser, som vi har sett prov på i denna uppsats. Min slutsats 

är att konstnärlighet som metod används i de flesta ämnen i denna Waldorfskola vilket bidrar till 

elevernas lärande och utveckling eftersom de genom dessa estetiska lärprocesser får möjlighet att 

uttrycka sin personlighet och sina känslor på ett kreativt sätt. Förhoppningsvis kan de därigenom 

utvecklas som skapande, harmoniska individer för att i framtiden kunna bidra till samhällsutvecklingen.  

 

Vad som skulle vara intressant för vidare forskning vore att studera detta fält under en längre tidsperiod 

och sedan jämföra det med den traditionella undervisningen för att se om det i slutändan blir några 

konkreta skillnader i vad eleverna har lärt sig, eller om den konstnärliga metoden i sig har lärt de något 

annat utöver de teoretiska kunskaperna, som t ex helhetssyn, ansvarskännande, förståelse för världen 

och för andra människor.  

 

Vi avslutar denna uppsats med ett utdrag ur intervjun med Waldorfläraren som på ett fint sätt beskriver 

vikten av att via konsten sätta sig in i världen och därigenom utveckla empati:  

 

Konsten är ju ett sätt att leva sig in i världen, konsten är ett sätt att leva sig in i hur andra människor har det. 

Om man lär känna världen, förbinder sig med den, då skadar man inte den. En människa som är rädd om 

världen och som kan leva sig in i den, han skadar inte de andra människorna.  
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11. Bilagor 

11.1 Frågeguide 

 1. Kan man säga att ni inom Waldorfskolan använder er av konst/konstnärlighet som 

inlärningsmetod eller hur skulle du uttrycka det? 

2. Hur skulle du definiera konst/konstnärlighet inom Waldorfskolan? 

3. Kan du ge några exempel på hur du arbetar praktiskt med konsten/konstnärligheten i en 

lärandesituation? 

4. Hur tror du att eleverna påverkas av ett konstnärligt förhållningssätt till lärande? 

5. Vilka olika konstnärliga metoder använder ni er av inom Waldorfskolan? 

6. Vilka tror du är fördelarna med ett konstnärligt förhållningssätt till lärande? 

7.  Ser du några nackdelar? 

8. Vad tror du är skillnaden med att lära ut genom estetiska lärprocesser jämfört med hur den 

vanliga skolan arbetar?  

9. Vad menas med pedagogik som konst inom Waldorfskolan? 
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