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Abstract 

An insight of the Waldorf school 

- A qualitative study of the perspectives of four teachers and their sight of their 

teaching 

By: Amanda Gardelin, fall term of 2012 

Supervisor: Jessica Moberg 

Background: The Waldorf school was founded by Rudolf Steiner during the early nineties in 

Austria. The pedagogy is established in the antrophosofical sight of humanity, which contains 

focus on three watchwords when it comes to teaching. These are the will, the feeling and the 

thought.   

Purpose: The aim of this study is to investigate how teachers in three Waldorf schools are 

working during to the curriculum and to bring out the differences and the similarities with the 

municipal school. This essay is focusing on four themes and theories; artistic learning 

processes, gender, multimedia and environment. 

Method: In order to investigate this kind of teaching I choose interviewing as a method, 

specifically semi structured interviews. Four teachers at three different schools in Stockholm 

county was interviewed. I choose not to interview children, because of the ethical aspects that 

are included in academic practices. 

Result: When it comes to the differences between the Waldorf schools and the municipal 

schools, the teachers mostly talk about the artistic processes but also the so-called IKT that 

has a bigger significance in the municipal schools. When it comes to gender research it has 

proven that the spiritual parts in the Waldorf school neutralizes the gender roles. 

Conclusion: Three teachers with Waldorf education mostly agree when it comes to not 

having computers in the low classes. One teacher thinks IKT is important and uses e.g 

powerpoint with the pupils. Over all the teachers do not agree with the municipal school and 

their viewpoint of the goals of learning. The Waldorf teachers think it is more important to 

adjust the teaching towards every individual. 

Key words: Waldorf pedagogy, Waldorf school, municipal school, curriculum, gender, 

modern technics, artistic learning 

Nyckelord: Waldorfpedagogik, Waldorfskolan, den kommunala skolan, läroplan, genus, 

modern teknik, estetiska lärprocesser. 
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Inledning 

Det finns delade meningar huruvida ökad konkurrens mellan skolor ökar kvalitén i 

undervisningen eller inte, då det finns både positiva och negativa konkurrenseffekter. Enligt 

en forskningsrapport av Fredrik Bergstöm och Mikael Sandström från Handelns 

utredningsinstitut (HUI) så har utbredningen av friskolor i Sverige de senaste decennierna lett 

till att de kommunala skolorna har höjt undervisningskvalitén. Rapporten är baserad på en 

mer omfattande så kallad ESO-rapport vid namn Competition and the quality of Public 

Schools som är skriven på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.  I 

Sverige ändrades finansieringsreglerna för fristående skolor år 1992. Innan var bidragen från 

staten, och efter blev bidraget till den kommunen där skolan i fråga var belägen. Alla friskolor 

som var godkända av staten och skolverket hade rätt till samma bidrag som kommunala 

skolor. Detta har gjort att konkurrensen mellan skolor har ökat. Efter år 1992 ökade antalet 

elever i friskolor kraftigt; från knappt 10.000 elever i friskolor till ett antal på drygt 30000 

elever år 1999. Fram till 2001 har elevantalet ökat med 15% per år vilket betyder att antalet 

elever som går i friskolor kommer att dubbleras vart femte år (Bergström & Sandström 2001). 

Det finns ett flertal olika pedagogiska tanketraditioner som friskolor inspireras av och dessa 

fick spridning internationellt under framförallt under 1900-talet. Några av dem är 

Montessoripedagogiken, Reggio Emilia-pedaogiken och Waldorfpedagogiken (Forsell 2011). 

I Sverige har Montessoriskolan nått sådan stor pedagogisk framgång att vid jämförelse med 

Montessoris grundtankar och den Svenska läroplanen ser man många likheter. Det menar 

Eva-Marie Ahlquist,och Per Gynther, som är universitetsadjunkter vid Stockholms 

universitet, samt Christina Gustafsson, professor i pedagogik vid Uppsala universitet 

(Ahlquist, Gustafsson & Gynther 2011, s. 213). Reggio Emilia-pedaogiken har inte bara 

inspirerat friskolor, utan även kommunala skolor i Sverige. Gunilla Dahlberg och Gunnar 

Åsén, professorer i pedagogik respektive didaktik vid Stockholms universitet beskriver 

Reggio Emilia, grundad av Loris Malaguzzi, som en pedagogisk praktik som efter 50 år 

fortfarande utvecklas och förändras (Dahlberg & Åsén, s. 239).  

Waldorfpedagogiken är vad jag har valt att fokusera på i denna uppsats. I Sverige har även 

den pedagogiken nått stora framgångar, och idag finns det 40 stycken waldorfskolor 

(Waldorfskolefederationen 2012). Jag vill undersöka hur fyra lärare i tre olika skolor i 
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Stockholm arbetar, med fokus på waldorfskolans läroplan, i jämförelse med den nya statliga 

läroplanen, Lgr11. Det finns ett antal skillnader mellan dem, då de har olika syn på hur 

pedagogiken bör utformas i skolan. Jag vill tydliggöra hur dessa lärare ser på skillnaderna i 

läroplanerna och synliggöra deras åsikter och tankar, något som inte kan göras genom att 

studera läroplaner. Anledningen till att detta område är viktigt att undersöka är att det finns 

många olika syn på hur skolan ska bedrivas, men att samtliga skolor och lärare i slutändan 

måste utgå helt ifrån Lgr11. Då det ändå finns skillnader mellan den statliga läroplanen och 

olika friskolors syn på hur undervisningen ska bedrivas är det viktigt att synliggöra dessa för 

att komma fram till hur en kompromiss ska kunna ske. Målet är att denna uppsats ska 

inspirera pedagoger att kunna se både positivt och negativt på läroplanen och därmed ha en 

kritisk syn för att undervisningen ska få så hög kvalité som möjligt. 

Istället för att göra en textanalys på läroplanerna har jag alltså valt att genom kvalitativa 

intervjuer ta reda på hur lärarna ser på de olika läroplanerna, och skillnaden mellan dem, samt 

hur de arbetar för att uppfylla samhällets krav på hur undervisning skall bedrivas. Jag 

beskriver mer utförligt hur undersökningen gått till och kommer att presenteras i avsnittet 

Material och metod.  

 

Bakgrund 

Rudolf Steiner 
Marika Lindholm beskriver kortfattat men utförligt om Rudolf Steiners bakgrund som 

antroposofins grundare och även Waldorfskolan med dess pedagogik i ett kapitel i Boken om 

pedagogerna (2011). Boken är en slags redogörelse för pedagogik i stora drag, både om vårt 

pedagogiska arv, men också om aktuella pedagogiska inriktningar i dagens läge.  Lindholm 

har arbetat både på en Waldorfgrundskola mot senare år och på själva 

Waldorflärarutbildningen som lärare i Stockholm. I Lindholms kapitel om 

waldorfpedagogiken presenteras Rudolf Steiner, grundaren till waldorfskolan. Han levde 

under åren 1861-1925 i Österrike och växte upp i en fattig familj. Han hade stort skolintresse 

då han som tjugotvåårig student fick uppdrag av Tekniska höskolan i Wien att ansvara för 

naturvetenskapliga skrifter av Goethe. Goethes tankar har därmed kommit att forma den större 

delen av Steiners filosofiska arbeten. Då Steiner arbetade som privatlärare för en pojke under 

en tid så grundades hans intresse för pedagogik, och även läkepedagogik. Steiner började år 
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1902 presentera en forskningsmetod som hade en ny syn på människan och samhället. Denna 

helhetssyn var en ny förståelse av människan som grundades i hans iakttagelser som gick 

utöver det som går att vägas och mätas. Denna översiktsbild som det kallas, fick heta just 

”antroposofi” och kommer från grekiskans ord för människa och visdom; antropos och sofia 

(Lindholm 2011, s. 181,182). 

Steiner uttryckte ett missnöje med hur skolan bedrevs och menar att begrepp kan belasta 

minnet ifall det presenteras på fel sätt. Abstrakta begrepp som rationaliseras för eleven, bidrar 

inte till en fungerande minnesutveckling. Det kan endast göras genom åskådningssätt läraren 

ger eleven på det konstärliga planet. Genom konstnärligt arbete lockas krafter fram i den 

fysiska kroppen så att minnet kan utvecklas på bästa sätt. Det finns nämligen tre gyllene 

regler eller grundsatser när det gäller just minnesutvecklingen, och det första är just som 

tidigare nämnt, att begrepp belastar minnet. Den andra grundsatsen är, att det som formar 

minnet är det åskådligt konstärliga och den tredje regeln handlar om viljeansträngningen, att 

aktivitet som är grundat på viljan hos barnet själv befäster minnet hos dem. (Steiner 1920, s. 

38, 39) 

 

Den antroposofiska människosynen 
Waldorfpedagogiken grundar sig alltså i den antroposofiska människosynen, som ser 

människans väsen i tre olika delar; kropp, själ och ande. Det finns utefter detta även tre 

kompetensområden som man ser hos en elev, nämligen; viljan, känslan, tanken. Dessa 

aspekter verkar in i varandra, och genom pedagogiskt och konstnärligt arbete positiva 

grundkrafter utvecklas. Det är meningen att eleven i waldorfskolan ska öva dessa sidor för att 

utveckla en praktisk, social och kognitiv grund för det vuxna livet och framtiden. 

Waldorfskolan utgår från att en människa under skolåren utvecklas i tre faser, som tidigare 

nämnts kompetensområden, alltså; vilja, känsla och tanke. (Lindholm 2011, s. 184- 187). 

Under de 7 första levnadsåren lägger förskolan fokus på att barnet ska lära sig genom sin egen 

aktivitet i en trygg och lugn miljö, i lek och i interaktion med vuxna förebilder. Den vuxne är 

en viktig förebild, då barnen inte gör som de vuxna säger, utan som de gör, det är därför 

viktigt att tänka på som vuxen hur man gör saker. Dagarna passerar i en jämn och lugn rytm, 

med bestämda aktiviteter för varje veckodag och består bland annat av sagor, ramsor och 

sånger. Målet är att samtlig verksamhet under denna första fas går i harmoni, och att barn inte 
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ska få uppleva eller påverkas av stress från den vuxna världen. Vilja är honnörsordet under 

denna första period i livet (Lindholm 2011, s. 184, 185). 

Enligt Rudolf Steiner själv så består den första fasen i barnets liv till stor del av vad han kallar 

för efterhärmning. Han utgår från filosofen Aristoteles, som har kallat människan för det djur 

som är mest efterhärmande av alla djur. Det som försiggår i omgivningen, framförallt 

beteenden från förebilder, efterhärmas av barnet. Det ultimata är för barnet att härma goda 

förebilder i en kärleksfull atmosfär (Steiner 1920, s.32). 

Den andra tidsmässiga fasen försiggår under åldrarna 7-14 år. Tyngdpunkten för denna tids 

utveckling skall läggas på barnets känsloliv. Här vill man enligt waldorfpedagogiken väcka 

intresse för omvärlden, bland annat för tidigare kulturer och dess öden. Målet är att barnet ska 

känna respekt för mänskligheten. Här börjar det konstnärliga arbetet ta större plats, som 

innebär fokus på både bild, skapande och musik. För att eleverna ska känna trygghet och få 

långa, djupa relationer med klasskamrater och lärare är målet att klasserna ska hållas ihop, 

genom hela skolgången. Läraren ska lägga fokus på att sitt berättande i undervisningen skapar 

”bilder” hos barnen, det är viktigare än att djupgående förklara teoretiska begrepp. Tryckta 

läroböcker används inte, utan barnen använder sitt arbetshäfte som läromedel och utvecklas 

med sitt konstnärliga skapande. I häftena används teckning och målning till en början, och 

vartefter arbetar eleverna mer med texter, först med hjälp av läraren, sedan självständigt. Det 

mesta i undervisningen arbetas utifrån barnens sinnen och egna erfarenheter. I till exempel 

fysikämnet arbetar skolan praktiskt genom att lära eleverna balansera, dansa och spela 

instrument. I biologi används hörsel, syn och luktsinne (Lindholm 2011, s. 185-187). 

Tanke är begreppet som den tredje fasen handlar om. Här är eleven mellan 14-21 år, och det 

är dags för de intellektuella krafterna att ta form och mogna. Tidigare har det viljemässiga och 

känslomässiga varit i fokus, nu handlar det om för eleven att arbeta mer självständigt, 

forskande och vetenskapligt. Ansvarskänsla, engagemang och omdöme hos eleven skall 

utvecklas (Lindholm 2011, s. 187,188). 

Steiner förklarar omdömesförmågan som att det sker en förvandling i puberteten. Där frigör 

sig eleven från sina tidigare auktoriteter, för att sedan söka eget omdöme. Han poängterar att 

det är viktigt för barnet innan könsmognaden att ha en klar auktoritet, för att sedan vid 

pubertetens början bli mer självständig. Om ett barn får för stort självständigt omdöme för 
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tidigt, innan puberteten, uppfostras inte själen, utan kroppen. Det bidrar till att människan blir 

obeslutsam och beroende av sitt temperament (Steiner 1920, s. 49, 40). 

 

Waldorfpedagogiken och dess läroplan 
Waldorfskolans läroplan heter En väg till frihet. Den första upplagan var framtagen år 1998, 

och fjärde och sista upplagan hittills är från år 2007. Något som är värt att nämna är att den 

statliga läroplanen gjorde sin reform år 2011 och gick då från Lpo94 till Lgr11. Det betyder 

att En väg till frihet alltså inte är uppdaterad därefter. I waldorfskolans läroplan står det mer 

specifikt hur undervisningen skall utformas och hur deras pedagogik är uppbyggd. Även där 

beskrivs undervisningen och verksamheten utifrån Rudolf Steiners tankar, då syftet blir att 

utgå från antroposofins idéer om barnet och människan. En väg till frihet är utgiven i 

samarbete med waldorfskolefederationen, och de tre författarna till den fjärde upplagan heter: 

Britta Drakenberg, Göran Fant samt Geseke Lundgren.  

Rent strukturellt strävar Waldorfskolan till att börja med att en majoritet av lärarna har en 

waldorfpedagogisk utbildning och att denna lärare undervisar genom ett levande berättande 

och goda samtal. Skoldagen skall vara uppbyggd utefter en dygnsrytm så att teoretiska ämnen 

läggs på morgonen och de mer praktiska ämnena läggs på eftermiddagen. Rent betygsmässigt 

ges vad som inom denna pedagogik kallas för läsårsbrev istället för betyg. Slutligen rent 

strukturellt är skolans administrativa del uppbyggd av ett lärarkollegium som är 

antihierarktiskt (Drakenberg, Fant & Lundgren 2007, s. 2), även kallad platt organisation, där 

lärarkolleiget har det huvudsakliga och pedagogiska ansvaret (Frödén 2012, s. 74). Ritter 

(1997) har en mer utförlig beskrivning där hon tar upp att hela kollegiet ska fungera som 

skolans rektor och kollegiearbetet sker i s.k. fria republikanska handlingar. Det menas med att 

varje lärare är suverän och bär ansvaret själv (Ritter 1997, s. 187). 

Waldorfskolan är 12-årig, och syftar på en undervisning utan specialiseringar, så att eleven 

vid klarad skolgång är fri att själv välja vilken yrkesinriktning han eller hon vill fortsätta på. 

Skolan utgår som tidigare nämnt från Rudolf Steiners människosyn, som innebär att 

människan utvecklas i tre olika bemärkelser; kroppsligt, själsligt och andligt. Syftet är att i 

Waldorfskolan bedriva en konstnärlig undervisning, och i En väg till frihet står det vidare att 

pedagogik är en konst, och den mänskliga kontakten är ett måste för lärande. Det talade ordet 

ger närhet och substans, och det gör inte läroböcker och tekniska hjälpmedel (Drakenberg, 

Fant, Lundgren 2007, s. 8). 
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Eleverna arbetar som tidigare nämnt med egna arbetsböcker istället för läroböcker. Dessa 

arbetsböcker kallas periodhäften. Där målar och antecknar eleverna vad läraren berättar. 

Periodundervisningen som bedrivs pågår i 2-4 veckor då barnen på förmiddagen får fördjupa 

sig i något tema. Den grekiska kulturen och nordens mytologi är exempel på två tema som 

dessa perioder handlar om. I dessa teman berörs ofta fler ämnen; i det förstnämnda temat får 

eleverna kunskap i både svenska, historia, religion och samhälle. Vissa perioder är mer 

inriktade på matematik, t ex den Geometriska perioden i åk6 (Drakenberg, Fant, Lundgren 

2007, s.9). 

 

Skillnader och likheter mellan läroplanerna 
Frödén tar upp något som Lgr11 tycks sakna i jämförelse med En väg till frihet. Det är arbetet 

med det andliga väsendet hos barnet. Waldorfskolans mål är att hela tiden utgå från att 

människan ska utveckla sina 3 sidor; det kroppsliga, det själsliga och det andliga. Det andliga 

nämns inte överhuvudtaget i Lgr11. Frödén ställer då frågan; Varför ska undervisningen ta 

hänsyn till något som det andliga inom barnet? Svaret är så enkelt; det står i FN:s 

barnkonvention. Den uttrycker tydligt att barnet har rätt till en fysisk, moralisk, psykisk, 

social och andlig utveckling. Även Svenska barnkommittén har gjort en utredning där det 

framgår att barn har rätt till utbildning men också andlig utveckling. Kommittén beskriver 

vidare att skolan har ett ansvar att stödja elever i denna andliga utveckling. (Frödén 2012, 

s.24). Då Lgr11 jämförs med En väg till frihet i detta avseende är den statliga läroplanen 

enligt mig bristfällig.   

Den statliga läroplanen, Lgr11 uttrycker till skillnad från En väg till frihet att skolan skall 

ansvara för att en elev efter klarad skolgång skall med hjälp av modern teknik kunna söka 

information, men också använda den som ett verktyg för både kommunikation, skapande och 

lärande. Det krävs också av rektorn att skolan är utrustad med datorer och andra tekniska 

hjälpmedel så att elever själva ska kunna söka och utveckla kunskaper med hjälp av dem. 

Även i svenskämnet krävs det att elever redan i åk 4-6 , men också elever i åk7-9 kan använda 

sig av digitala hjälpmedel i redovisningar, då muntliga presentationer skall vara ett centralt 

innehåll (Skolverket 2011). Rent formellt är inte Waldorfskolans läroplan, En väg till frihet, 

uppdaterad utifrån just Lgr11 och dess krav på medieinslagen i undervisningen.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka fyra lärare anställda på Waldorfskolor runt om i 

Stockholms län och deras syn på sin undervisning för att få reda på skillnader och likheter 

med den kommunala skolan. Mina frågeställningar är följande;  

-Hur ser lärarna på sin undervisning? 

-Hur ser lärarna på skillnader och likheter mellan waldorfskolan och den kommunala skolan? 

-Ger lärarna uttryck för några andra tankegångar än de som står i En väg till frihet? 

 

Teorianknytning 
De teorier jag har valt att utgå ifrån i detta arbete är om estetiska lärprocesser, miljö, genus 

och multimedia. Estetiska lärprocesser och uttrycksformer är något som diskuterats mycket 

inom den interkulturella lärarutbildningen som ett viktigt arbetssätt i skolan för att skapa lust 

att lära hos eleven. Betydelsen för arkitektur, inredning och miljö är något jag har 

uppmärksammat på vägen i arbetet med den här uppsatsen, hur viktigt det är, för både elev 

och personal. Det är en betydelsefull faktor för att skapa arbetsro och stimulera lärarlusten. 

Teorier om genus, det socialt konstruerade könet, har blivit relevant i denna studie då 

forskning har visat att vissa ämnen och moment inom waldorfpedagogiken verkar 

könsavkodande i sig. Multimedia som angreppsätt på waldorfpedagogiken är intressant, då 

synsätten skiljer sig mycket mellan de olika läroplanerna. Multimedia och allt vad det innebär 

har större utrymme i Lgr11 än i En väg till frihet.   

 

Estetiska lärprocesser 
Staffan Selander och Fredrik Lindstrand har sammanställt en bok vid namn Estetiska 

lärprocesser där de har lyft fram olika forskare och deras forskning som handlar om konst, 

kultur och meningsskapande framförallt, i varsitt kapitel. Dessa forskare är bland annat 

doktorander, professorer samt lektorer. Selander är professor i filosofi i Norge där han 
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intresserar sig för förhållandet mellan kunskap och konst. Lindstrand är fil. dr. och forskare 

vid Stockholms universitet med inriktning mot lärande och kommunikation.  

I de kommunala skolorna ses ofta de estetiska ämnena som mindre viktiga än de teoretiska, de 

har lägre status. Man sätter dessa två ämneskategorier i kontrast till varandra – praktiska och 

teoretiska. Bild, musik och slöjd ses som ett avbrott där eleven får göra något praktiskt och 

avkopplande. Det menar Lisa Öhman-Gullberg, prefekt vid Konstfack (Öhman Gullberg 

2012, s. 72). 

En anledning till att arbeta med och utveckla estetiska lärprocesser i skolan är bland annat för 

att utveckla, försvara och reproducera ett kulturarv. Historiskt sett har det varit skolans 

uppgift och är fortfarande. Öhman- Gullberg beskriver det estetiska inslaget i skolan som en 

möjlighet att förmedla ett känslomässigt engagemang. Att få berätta i bild, musik eller text 

kan skapa stor meningsfullhet hos elever. Begreppet meningsskapande innebär att en individ i 

en viss situation omformar den utifrån sitt eget intresse, för att det ska passa behovet som han 

eller hon är orienterad. Därmed skapar vi situationer och tolkar dem utifrån våra egna 

intentioner (Öhman-Gullberg 2010). Att använda och erbjuda konstnärliga metoder i 

undervisningen kan ses som ett sätt att skapa mening hos eleven.  

Att ha denna teoretiska infallsvinkel i denna uppsats blir relevant då waldorfskolan har stort 

fokus vid konstnärliga metoder i undervisningen och har ett annat synsätt på konst än den 

kommunala skolan. Begrepp som kommer användas i uppsatsen om estetiska lärprocesser; 

estetik, estetisk verksamhet, konst, konstnärlig profil, bild, skapande, eurytmi, dans, musik 

och meningsskapande. 

 

Digitalisering 
Digitalisering innebär att material går från att vara virtuellt till att bli digitaliserat, alltså 

omformat till att kunna bearbetas i en dator. Genom den växande elektroniken i samhället 

görs digitaliseringen möjlig (Nationalencyklopedin 2012). 

I skolan sker en slags digitalisering då många metoder går från att vara virtuella och 

traditionella till att vara digitala. Digitala metoder och modern teknik används mer i 

undervisningen. Denna process ser olika ut på olika skolor, men strävan efter att använda 

modern teknik är viktig är många forskare överens om, bland annat Buskqvist & Molin och 

Forsling. Jag kommer utgå från dessa begrepp när jag analyserar lärarnas syn på modern 
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teknik och dess plats i undervisningen. Begrepp som kommer användas är: digitala 

hjälpmedel, multimedia, medier, IKT (=Informations- och kommunikationsteknik).   

Enligt en forskningsrapport från Karlstad universitet är IKT en viktig del i undervisningen, då 

den underlättar för lärande och under senare år är strävan att utbilda lärare på högre nivåer att 

använda sig av IKT i deras undervisning stor. Författarna till rapporten, Ulf Buskqvist och 

Lennart Molin menar att IKT blir mer och mer aktuellt i diskussionen om relationen mellan 

IKT och skola och undervisning. I lärarutbildningen på Karlstad universitet bör IKT 

genomsyra hela utbildningen, och digital kompetens är en viktig faktor och egenskap hos 

lärarna. De beskriver utifrån Europaparlamentets definition på digital kompetens som bland 

annat underbyggs av IKT-färdigheter som att producera, hämta fram, lagra och utbyta 

information genom internet och vidare kunna kommunicera med hjälp av samarbetsnätverk 

(Buskqvist & Molin 2011, s. 16, 17). 

Även i förskola i dagens skoväsende är IKT aktuellt menar Karin Forsling, specialpedagog 

och universitetsadjunkt vid Karlstad universitet. Hon lyfter fram i sin artikel begreppet digital 

kompetens som något avgörande hos pedagogerna när det gäller IKT-användningen i 

förskoleverksamheten. Hon beskriver hur barn vid tidig ålder uppfostras in i den digitala 

kompetensen, och fortsätter lägga betydelsen vid att ha IKT som en naturlig del av förskolans 

vardag. Anledningen till det är att vi idag lever i en sådan medieberusad värld, att det ska vara 

en självklarhet med IKT i verksamheten, frågan är bara hur. Även hon lyfter fram, precis som 

Buskqvist & Molin, Europaparlamentets definition på digital kompetens. Europaparlamentet 

har tagit fram nyckelkompetenser som rekommendationer för livslångt lärande. En av 

nyckelkompetenserna är just den digitala kompetensen som anses som avgörande för att 

kunna leva ett framgångsrikt liv i dagens kunskapssamhälle (Forsling 2011, s.76-78). 

I grundskolan är användandet av digitala medier också aktuellt enligt läroplanen Lgr11. Enligt 

den är det lärarnas ansvar att uppfostra eleverna till de kompetenta individer som krävs av 

samhället och den tekniska utvecklingen som hela tiden pågår. En elev ska efter klarad 

skolgång ha förmåga att kunna använda sig av digitala verktyg och medier inom samtliga 

ämnen för att söka information bland annat. I avsnittet Övergripande mål och riktlinjer i 

Läroplanen står det närmare bestämt att elever skall genom att använda modern teknik som ett 

verktyg för att skapa, lära och söka kunskap (Skolverket 2011, s. 15). 
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Miljöpåverkan 
Definitionen av miljö beskrivs av nationalencyklopedin som den omgivning människor, djur 

eller växter befinner sig i och samspelas med. I och med jordens växande befolkning talar 

man nuförtiden om miljöproblem och bristande resurser (Nationalencyklopedin 2012). I 

denna uppsats kommer teorier om begreppet miljö fokusera på skolans miljö i ett estetiskt 

perspektiv med fokus på inredning och arkitektur och vad dessa faktorer har för betydelse för 

barns lärande och utveckling.  

Ann Skantze talar om miljöpsykologi i sin akademiska avhandling från 1989 som handlar om 

just skolbyggnader. I avhandlingen presenteras forskning från USA och Storbritannien av 

bland annat David & Weinstein (1987). De menar att barn ska i så stor utsträckning som 

möjligt vara en del av planering och arrangemang i den fysiska miljö de lever i, då miljön har 

både en symbolisk och direkt inverkan på barnen (Skantze 1989, s.15). I Sverige är 

skolbyggnaderna och dess miljö både torftig och tråkig menar Skantze. Det kommer fram att 

vissa skolbyggnader är byggda av helt fel ändamål. Vissa skolhus är nämligen före detta 

sjukhus, och Skantze tar upp ett exempel där en byggnad som byggdes för TBC-sjuka barn 

sedan blivit en skola.  

I början på 1900-talet menade statliga anvisningar att skolbyggnaden skulle vara som ett 

gemensamt hem och den skulle ha en lugn och harmonisk inverkan, samt ge en känsla av god 

ordning och behag. Den fysiska miljön kopplades till känslor. Skantze presenterar olika 

teoretiska utgångspunkter när det gäller hur miljö uppfattas av personer som vistas i den. Hon 

menar att miljön är viktig eftersom vi hela tiden strävar efter att förstå genom intryck den ger. 

Människan tolkar omvärlden genom tidigare erfarenheter och tankar, och vi utvecklar vårt 

tänkande genom observationer i vår omvärld. Alltså förstår och handlar människan genom 

miljön (Skantze 1989, s. 23). 

I läroplanerna historiskt sett står det magert om miljön, då fokus ligger mer på elevernas 

utveckling. Det nämns att miljön ska vara trygg och skapa trivsel och att de som arbetar på 

skolan ska sträva efter att väcka lust och intresse för konst, litteratur och musik, men inte att 

det ska gestaltas eller förverkligas i miljön. Skantze frågar sig om teorin bakom detta i så fall 

är att arkitekturen inte har någon vidare betydelse förutom en praktisk och fysisk. 

Honnörsordet skulle kunna vara just; utrymme. Att lokalerna ska rymma så många elever och 

material som möjligt (Skantze 1989, s. 11). 
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När det gäller Waldorfskolans arkitektur och miljö har den har ett tydligt och klart syfte. För 

att främja lärande och utveckling utgår waldorfpedagogiken utifrån antroposofernas syn på 

arkitektur. Klassrummen är sällan rätvinkliga utan sexkantiga, väggarna har färger utefter 

Goethes färglära och valet av material är från naturen och sällan av t ex plast (Bjurström & 

Stålbom 2002, s.80, 81). 

I Skantzes analys lyfter hon fram hur barn beskriver sin miljö. De lägger märke till detaljer 

som inte vuxna gör, och de använder ett egocentriskt beskrivningssätt. De utgår ifrån sig 

själva, deras egna handlingar och rörelser i rummet. Hon menar att barn ser möjligheter i 

miljön, i formerna och i inredningen och hur de kan utnyttja dessa för lek eller för att vara 

ifred eller vila (Skantze 1989, s. 59, 60). Begrepp som kommer vara centrala inom teorier om 

miljö är; lärandemiljö, arbetsmiljö, skolmiljö, klassrumsmiljö, inredning, arkitektur, byggnad, 

skolbyggnad, möbler, material samt färger.  

 

Genus 
Genus är ett teoretiskt begrepp som enligt NE är aktuellt framförallt inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Begreppet används för att förstå och urskilja föreställningar 

om människors sociala kön. Man använder begreppet för att studera människors könsroller 

och hur de uppträder i relation till varandra. NE beskriver begreppet som ett redskap för att 

studera vad som är manligt respektive kvinnligt i olika tider. Genom ett så kallat 

motsatstänkande utmärks genuskonstruktioner, då de ställs i kontrast till varandra. 

Genusföreställningar styrs av normer och idéer som skapas i interaktionen människor emellan 

och som konstruktion och konsekvens kan det studeras på olika nivåer, t ex; individ- familj- 

organisations- arbetsmarknads- eller politisk nivå (Nationalencyklopedin 2012). 

Eva Ärlemalm-Hagsér och Ingrid Pramling Samuelsson är båda verksamma vid Göteborgs 

universitet och institutionen för pedagogik och didaktik. De har skrivit en artikel tillsammans 

för tidsskriften Pedagogisk forskning i Sverige (2009) som handlar om könsmönster och 

genusstrukturer i förskolans sociala praktik. Studien bygger på ett genusteoretiskt perspektiv, 

och de menar att i förståelsen av genusstrukturer är språket, handlingen och 

meningsskapandet. Resultatet på studien visar att både barn och vuxna konstruerar genus, 

men att det är barnen som är nyskapande och utmanar. De förklarar att de är viktigt för 

forskare att komma närmare och studera hur genus gestaltas, och det görs genom att observera 

lek och lärande. 
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De beskriver inledande i artikeln om det genusteoretiska fältet och om begreppets historia. 

Det grundades i den feministiska forskningen och har haft sin framfart under de senaste 30 

åren. De presenterar Thurén (2003) som förklarar att genusforskning går ut på att studera 

vilka konsekvenser som blir av att kön kategoriseras, definieras och organiseras i olika 

sammanhang. Det som problematiseras är den sociala över- och underordningen och hierarkin 

reproduceras och uppstår. Thurén definierar begreppet genus genom att sätta det i kontrast 

emot det biologiska könet – alltså det sociala, historiska och kulturellt skapade könet. Genom 

att begreppsliggöra detta fenomen kan man därmed studera vad som formar detta sociala kön 

genom människors tankar och handlingar (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 2009). 

Genom att använda genus som teoretisk ram i denna uppsats kommer framförallt dessa 

begrepp användas; genus, kön, könsroller, stereotypa könsroller och könsavkodande arbete. 

Vid användning av dessa ord är syftet att förstå informanternas uppfattningar om 

genusstrukturer och likabehandling av kön. När jag presenterar pedagogernas tankar kommer 

dessa teoretiska infallsvinklar komma till användning för att få en djupare förståelse i- och 

kunna analysera deras arbetssätt.  

 

Tidigare forskning 

Inom den svenska pedagogiska forskningen menar Frödén (2012) är utbudet litet vad gäller 

forskning om just waldorfpedagogik. Hon tar även upp Mansikka (2007)  som skriver i sin 

avhandling att det saknas forskning om waldorfskolan ur ett sociologiskt och etnografiskt 

perspektiv (Frödén 2012, s. 74). Jag har trots det hittat artiklar som passar för min studie, då 

jag har valt att fokusera på just genus och miljö inom waldorfpedagogiken. Frödéns 

avhandling är med fokus på förskolans waldorfpedagogik. Anledningen till att jag valt att 

fokusera på just det andliga barnet, är att Frödén beskriver kopplingen mellan det andliga och 

själsliga arbetet med genus och kön, som jag har som teoretisk infallsvinkel i detta arbete. Det 

blir då relevant då jag under arbetets gång upptäckte att waldorfpedagogiken har ett unikt sätt 

att neutralisera och göra kön icke-relevant, precis som Frödén (2012) beskriver. 

Den andra artikeln är en forskningsrapport av en studie gjord på hela elva waldorfskolor. Den 

är skriven av Dahlin, Liljeroth & Nobel, och kapitlet som presenteras i denna uppsats är 

skriven av Liljeroth. Då den är väldigt omfattande har jag valt att presentera de delar jag 
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tyckte var relevant för den här uppsatsen, då de beskriver waldorfpedagogikens grundsyn och 

värderingar på ett utförligt sätt. Slutligen har jag valt att ta med Alan Schurers avhandling 

som beskriver den svenska skolbyggnadens bristfälliga karaktär. Den blir väsentlig att lyfta 

fram då mitt arbete kommer att fokusera en viss del på miljö, inredning och arkitektur och 

dess betydelse inom waldorfpedagogiken. 

 

Det andliga barnet i waldorfskolan 
Sara Frödén har skrivit en akademisk avhandling vid Örebro universitet där hon gjort en 

studie på en waldorfförskola där fokuset ligger på kön, ålder och andlighet. På förskolan 

Jordmånen där hon gjorde sitt fältarbete är det rituella en stor del av verksamheten, ofta i form 

av eurytmi, som gick ut på att barnen skulle förflytta sig kroppsligt, rumsligt och själsligt från 

ett ställe till ett annat. Det fanns bestämda strategier för hur detta skulle ske, och kan kort 

kallas för en slags rörelsekonst. Frödén har i sin studie kommit fram till att detta moment i 

praktiken blir könsavkodande för barnen, då de får fokusera på så mycket annat än sitt kön i 

dessa ritualer. Pedagogernas intention är inte att fokusera på genus eller kön, utan att arbeta 

just med rituella metoder, så som eurytmi. Själva handlingen i sig blir i praktiken 

könsavkodande, då detta själsliga och andliga arbete bidrar till fokus på det mentala barnet 

och inte dess kön (Frödén 2012).  

 

Arbetssätt, idéer och förhållningssätt inom waldorfpedagogiken 
År 2006 skrevs en forskningsrapport vid Karlstads universitet för den estetisk-filosofiska 

fakulteten av tre författare vid namn Bo Dahlin, Ingrid Liljeroth och Agnes Nobel. De är 

docenter i pedagogik och specialpedagogik. Rapporten är närmare bestämt en slutrapport från 

ett större projekt genomfört i Sverige på elva waldorfskolor. Den är skriven i syfte att belysa 

frågor som är av intresse från både allmänheten, skolmyndigheter samt waldorfskolorna 

själva. Det är en väldigt omfattande rapport som undersöker flera områden i waldorfskolan 

och dess pedagogik, bland annat med fokus på eleverna, om de väljer att studera vidare eller 

inte vid klarad skolgång, men också undersökningar gjorda på föräldrar och deras 

socioekonomiska bakgrund och politiska sympatier.  

Den del jag har valt att presentera och ta med i denna uppsats handlar om waldorfpedagogiken 

som idé- tanke- och kunskapssystem, vilket också kapitlet heter som är skrivet av Ingrid 
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Liljeroth. Ur materialet har de sammanställt intervjuerna från samtliga skolor och lärare och 

kan då se ett flertal gemensamma idéer och tankar. Dessa tankar lyder att människan 

utvecklas i olika faser med varsin tillhörande karaktär, och det bör också genomsyra 

undervisningen. Ett annat kärnvärde är att funktionshinder och svårigheter av olika slag kan 

människor lära sig att leva med eftersom att de kan förändras till det bättre (Liljeroth 2006, s. 

115). De menar vidare att förhållningssätten som lärarna visar om deras syn på eleven och 

deras egna uppdrag, har utvecklats utifrån den antroposofiska människosynen.  Det gör att 

lärarna utvecklas ifrån en gemensam plattform vilket ger ifrån sig en stor trygghet för elever, 

då de vet tydligt vad skolan och lärarna står för. En nackdel är dock att arbetet stelnar och 

slutar anpassa sig efter samhällets utveckling (Liljeroth 2006, s. 116). 

Lärarna på waldorfskolorna där de har bedrivit projektet poängterar hur viktigt det är att 

belysa individens betydelse för helheten och för kollektivet. Alla elever ska känna att de kan 

bidra med något. Den stora vikten på kollektivet är ett sätt att skapa social gemenskap mellan 

barnen för att trygghet ska kunna skapas och följa dem genom åren (Liljeroth 2006, s. 124, 

125). 

Kring själva eleven finns också ett helhetstänkande. Det inte bara är huvudet som ska gå i 

skolan, utan också känslomänniskan och viljemänniskan. Själva läraren har en stark roll och 

är en stor auktoritet, då eleven till en början ses som ett härmande väsen. Läraren ska arbeta 

för att barnet så småningom står självständig med en stark personlighet. En annan betydande 

faktor i waldorfskolans värdegrund är kontakten med föräldrarna. Samarbetet med dem ses 

som en viktig grund och som en kraft (Liljeroth 2006, s. 116). 

Lärarna talade mycket om att hela människan ska gå i skolan, alltså både huvud, känsla och 

vilja. De vill sträva efter att eleverna ska ha en stark självkänsla och att de ska vara nöjda med 

sig själva, och det ska göra att de får en tro på sin ständiga utveckling. Liljeroth (2006) menar 

att lärarna oftast talar om eleverna beskrivande istället för förklarande. De pratar aldrig om 

diagnoser utan använder sig av konkreta beskrivningar av elevens styrkor och svagheter. Den 

inställningen överförs sedan på eleverna och har en positiv inverkan på deras självkänsla 

(Liljeroth 2006, s. 117). 

För elever med svårigheter finns många alternativ. Waldorfpedagogiken erbjuder bland annat 

läkeerytmi, koordinationsövningar, talgestaltning och terapeutisk målning till barn som är 

skoltrötta, har koncentrationsproblem, sociala svårigheter eller depressioner. För att främja 
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svagheter i matematik eller skrivning finns andra metoder, till exempel formteckning 

(Liljeroth 2006, s. 119). Lärarna använder mycket förebyggande arbete, som kallas 

förebyggande struktur, för att gynna elever med svårigheter. Ett exempel är den rytmiska 

delen på morgonen, som är upplagd på ett sätt som är bra för barn med inlärningssvårigheter.  

 

Miljö, arkitektur och inredning  
Alan Schurer har skrivit en akademisk avhandling vid namn Utveckling av skolmiljöer där han 

diskuterar den svenska skolans bristande kvalité i miljön. Han tar upp att enligt ett flertal 

författare och forskare är en majoritet av skolbyggnaderna i Sverige renoveringsobjekt. 

Många byggnader är inte heller anpassade efter dagens läroplaner och har ett väldigt förenklat 

formspråk, menar fler författare enligt Schürer (2006, s. 20). I ett kapitel i avhandlingen 

presenterar han aktuell forskning om just skolmiljön. Där lyfter han fram Bjurström (1999, 

2003 och 2004) samt Löwenhielm (1999) som visar hur samhällets utveckling återspeglas i 

skolans arkitektur. Skolbyggnaderna byggs efter estetiska ideal som råder under viss tid, men 

också utefter ekonomiska villkor och pedagogiska idéer. Det resulterar i att skolbyggnader 

förändras i och med att samhället och skolan förändras. Som tidigare nämnt beskriver Schurer 

att svenska skolbyggnader ses som torftiga och tråkiga enligt ett flertal forskare, bland annat 

Skantze (1989) De är enade om att både klassrumsmiljön, gemensamma utrymmen, korridorer 

och skolgårdar bör rustas upp (Schurer 2006, s. 20). 

 

Material och metod 
Jag tolkar En väg till frihet som en kompletterande läroplan till den statliga, där en 

antroposofisk tolkning av skolan presenteras. Waldorfskolans läroplan är inte lika omfattande 

som Lgr11, därför anser jag att en textanalys inte heller kan få med viktiga delar i 

waldorfpedagogiken, som skolmiljön och arkitektur, medieanvändningen och även arbetet 

kring stereotypa könsroller och genus. Intervjuer anser jag är därför ett lämpligare sätt att ta 

reda på hur verksamheten och undervisningen går till i praktiken. Då jag även besökte 3 olika 

Waldorfskolor i Stockholms län, fick jag en bra insyn i hur klassrummen och övriga lokaler är 

utformade och inredda. Även själva byggnaderna skiljer sig stort från kommunala 

grundskolor och är mycket värt i analysen, då det inte nämns mycket alls om arkitektur eller 
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krav på inredning i någon av läroplanerna. Det jag då har fått ta del av är tidigare forskning 

som gjorts inom området där arkitekturen och utformning och inredning av lokaler nämns och 

behandlas. 

Inledningsvis har jag använt mig av observation, som är en kvalitativ metod. Larsen tar upp 

Johannesen och Tufte (2003) och deras definition av observation. De menar att observation 

går ut på att befinna sig i en situation som är relevant för sin studie och sedan registrera 

iakttagelser som utgår ifrån sinnesintrycken (Larsen 2007, s. 89). Jag observerat de platser jag 

har befunnit mig på under intervjuerna. Vid tre tillfällen var det klassrum och vid ett tillfälle 

personalrummet.  

Enligt Ann Kristin Larsen som är lektor vid en högskola i Oslo, kan kvalitativa metoder 

användas på olika sätt. Till exempel så kan man använda bara intervju som metod, men också 

intervju tillsammans med andra metoder (Larsen 2007). Jag har valt att använda mig av 

intervjun som den enda metoden, då jag ansåg att jag har fått så pass mycket material att det 

räcker, nämligen fyra informanter. Innan var det planerat, att om det inte gick att få tag på fler 

än tre informanter ville jag kompletterande använda mig av textanalys. Vid det här laget har 

jag valt att välja bort den metoden. Jag använde mig av vad Larsen (2007) kallar för 

semistrukturerad intervju då jag använde mig av en intervjuguide med färdiga frågor som jag 

ställde, samtidigt som jag ställde uppföljningsfrågor vid vissa tillfällen. Larsen (2007) påpekar 

att intervjuguiden måste vara nära sammankopplad till frågeställningen, vilket jag tycker att 

den är. Frågorna valdes för att få en så bred uppfattning om waldorfskolan som möjligt, med 

deras syn på olika fenomen och arbetssätt. Att använda mig av en kvalitativ metod i detta 

avseende har en viktig fördel: att få en bättre helhetssyn på waldorfskolan som fenomen, än 

om jag hade valt en kvantitativ metod, till exempel frågeformulär eller enkäter. Nackdelen 

med den kvalitativa metoden i detta fall är att människor tenderar att vara mindre 

sanningsenliga i en kvalitativ intervju, enligt Larsen (2007). Hon menar att många verkar ha 

lättare att vara ärliga när de får vara anonyma. Intervjuguiden finns bifogat under bilaga 1.  

Avgränsningar 
Avgränsningar jag har gjort i och med denna uppsats är framförallt vid val av informanter. Jag 

har valt att intervjua lärare, som kommer att presenteras nedan. För att få en fullständig bild 

av undervisningen och waldorfskolans miljö skulle jag önska att få intervjua ett antal elever 

för att få deras uppfattning och åsikter. Detta har fallit bort pga etiska skäl, då det krävs 

tillstånd från förälder, och det blir därmed för tidskrävande. En annan prioritering jag har gjort 
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är att bara ha besökt waldorfskolor och inte kommunala skolor. Det skulle bli ett mer 

omfattande arbete att intervjua lärare som undervisar i kommunala skolor då jag i bakgrunden 

jämför läroplanerna.  

Presentation av informanter och skolor 
Jag har besökt tre olika skolor alla belägna i Stockholms län. Jag har valt att kalla dem för 

följande; Norraholmsskolan, Majaskolan samt Börjeskolan. Från Majaskolan intervjuade jag 

två pedagoger vid två olika tillfällen. Från Norraholmsskolan träffade jag Annelie, från 

Majaskolan Elin och Ronja, och från Börjeskolan intervjuade jag Marie. De tre sistnämnda 

hade Waldorflärarutbildning, medan Annelie hade traditionell lärarutbildning från ett större 

lärosäte.  

 

Etiska aspekter 
Det finns fyra särskilda aspekter enligt Dalen (2007, s. 20, 26). Det första är samtyckeskravet 

som går ut på att forskningspersonen, alltså informanten i detta fall, samtycker med 

forskningen. Godkännandet ska vara frivilligt och förutsätter att personen i fråga har blivit 

informerad om hans eller hennes deltagande i forskningen och förstår till vilket ändamål 

deltagandet är till för. Ett sätt är att i början ta kontakt per e-post där man förklarar hur 

forskningen ska gå till (Dalen 2007, s.21). Jag började med att ringa mina informanter för att 

fråga om de ville delta och sedan bifogade jag mina intervjufrågor i e-post så de kunde 

förbereda sig på bästa sätt. Den andra aspekten är krav på information. Det innebär att 

forskningspersonen ska bli informerad om forskningsplanen och syftet bland annat (Dalen 

2007, s. 22). På samma sätt som vid samtyckeskravet förklarade jag i telefonsamtalet vad 

syftet var med intervjun och även med uppsatsen. Den tredje etiska aspekten är kravet på 

konfidentialitet. Det innebär att författaren eller forskaren ska ha hand om personuppgifter 

och inspelat material så att enskilda människor inte kan nå det (Dalen 2007, s. 23). Det 

informerade jag samtliga informanter innan jag började spela in vid intervjutillfällena. Det 

sista kravet är till för att skydda barn och svaga och utsatta grupper. Då jag har valt att inte 

intervjua elever eller personer i svåra livssituationer är detta inte lika relevant för min uppsats.  
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Analys och resultatredovisning 
I denna del kommer jag att presentera resultatet från intervjuerna och koppla det till kapitlen 

Tidigare forskning samt Teorianknytning Dalen (2007, s.84). nämner att det finns olika sätt att 

presentera sina intervjudata på, och jag har valt att använda mig av tematisering. Den 

presentationsformen går ut på att forskaren väljer ut relevanta begrepp eller teman för att 

belysa tyngdpunkten i arbetet (Dalen 2007, s. 84, 85). Denna presentationsform blir relevant 

då jag har utgått från en rad olika teman både i teorianknytningen och i intervjufrågorna. 

  

Miljön och dess betydelse 
Inledningsvis börjar denna del av kapitlet med ett citat från en av informanterna; 

Jag tänkte ganska mycket på det här med fysisk miljö. För att i alla fall på den tiden, var de här skolorna, de 

kommunala skolorna, väldigt fula. Färgsättningen var typiskt sen 70-tal, med bajsbrunt och oranget och 

likgrönt. Å jag… å överhuvudtaget var det så otrivsamt, anonymt och… öde på något sätt. Så jag funderade 

alltid när jag kom hit och satte mig i dom här vackra rummen och miljön så tänkte jag att men hur är det 

möjligt att göra en skola överhuvudtaget och inte tänka på miljöns betydelse?  

Dessa ord kommer från Marie, anställd på Börjeskolan som jag valt att kalla den. Hon har 

många års erfarenhet inom waldorfpedagogiken och är utbildad Waldorflärare. Marie har gått 

både Rudolf Steiner-seminariet i Järna, men har också en lärarexamen från Stockholms 

Universitet. Hon berättade att hon var ämneslärare i flera ämnen och undervisade allt från år 1 

i grundskolan till gymnasiet, och har dessutom varit lärare på själva Waldorflärarhögskolan. 

När hon pratade om skillnader och likheter mellan Waldorfskolan och kommunala skolan var 

det framförallt miljöaspekter hon lyfte fram, hur viktigt hon anser att det är att skolmiljön är 

vacker och trivsam. I Lgr11 nämns det att skolmiljön ska vara god i det syftet att skapa 

utveckling och lärande och att alla i skolan ska arbeta för att främja elevernas ansvar, vilja och 

inflytande över skolmiljön (Skolverket 2011, s. 15). Lgr11 poängterar lärandemiljön och dess 

betydelse, dock inte inredningen i det avseende att den bör vara estetiskt tilltalande.  

Marie talade som tidigare nämnt mycket om skolmiljön och inredningen på skolan jag 

besökte, gärna i jämförelse med en kommunal skola hon för många år sedan arbetade på.  Hon 

ansåg att miljön var tråkig och hade fula färger i inredningen. Hon har alltså berättat om sin 

syn på inredningens betydelse och menar att den är viktig. En anledning till det kan vara att 

miljön har en symbolisk och direkt inverkan på människor som Skantze säger, och det har 

gjort en direkt inverkan på Marie. Hon kopplar den fysiska miljön till sina känslor och därmed 
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tolkar hon sin omvärld. Genom sina tidigare, mindre bra erfarenheter från miljön i den 

kommunala tolkar hon nu den nya miljön i Börjeskolan som vacker i förhållande till den 

kommunala. Detta är Skantzes resonemang om hur människor tolkar sin omvärld. Genom 

Maries tidigare erfarenheter utvecklar hon alltså sitt tänkande kring miljön idag.  

Marie berättar om ett tillfälle då hon hade en lektion med en klass och skolinspektionen kom 

och gjorde observationer i klassrummet. De hade fått bra respons, och skolinspektionen ansåg 

att skolan överlag hade en bra lärandemiljö, precis som Lgr11 tar upp är ett mål för skolan att 

ha (Skolverket 2011).  

Efter att ha tagit del av Maries åsikter om den kommunala skolans miljö, Skantzes 

redovisning av elevers uppfattning, samt min egen, kan jag erfara att skolmiljön i kommunala 

skolor ofta är torftig och enformig. När jag under uppsatsens gång besökt tre olika 

waldorfskolor för att utföra intervjuer, kunde jag observera att särskilt två av dem hade väldigt 

annorlunda karaktär miljömässigt än skolor jag själv har varit på. Här är allt från arkitektur till 

väggfärger, material och möbler annorlunda. Arkitekturen har särskilda geometriska former 

då de sällan är rätvinkliga, allt är i naturmaterial och färger på väggarna är utefter Goethes 

färglära, som utgår från ett regelsystem baserat på färgers psykiska inverkan på människan. 

Detta kan man också läsa i Bergströms & Stålboms avhandling där de noggrant beskriver ett 

flertal waldorfskolor arkitektur en efter en (Bergström & Stålbom 2002).  

Bergström & Stålbom lyfter alltså upp att Waldorfskolan har särskilda geometriska former i 

sin arkitektur. De beskriver inte syftet till den avvikelsen, men Skantze förklarar däremot hur 

barn använder rummet och miljön utifrån sig själva och deras handlingar. Betydelsen av att 

det är annorlunda geometri i Waldorfskolan kan då ha betydelse, då barn ser möjligheter i 

miljön, och de lägger märke till detaljer som inte vuxna gör. Barn kan se hur inredningen kan 

vara till deras fördel, så att de kan utnyttja den till olika ändamål, så som lek, vila, umgänge 

eller för att vara i fred. Därför är det viktigt att ställa sig frågan hur inredningen och miljön 

påverkar. Dock är det svårt att lägga värdering i vad som kan vara bäst utifrån ett barns 

perspektiv, rätvinkliga eller sexkantiga former i klassrummen. Oavsett så kan man tolka 

utifrån Skantzes avhandling att miljön är viktig för barns utveckling. 

På Majaskolan där jag intervjuade två lärare vid två olika tillfällen fick jag se en ganska stor 

del av utrymmet, bland annat två olika klassrum. Där var bänkarna och stolarna helt i trä, 

väggarna var i betong och dessa var det jag ansåg bidrog mest till att jag kände att miljön var 
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estetiskt tilltalande. Väggarna var målade med blå lasyrfärg. Det anses enligt Goethes färglära 

som tas upp i Bergström & Stålbom (2002, s. 81) ha särskild stark psykisk effekt, då det 

bakomliggande materialet syns. Det motsatta är den heltäckande färgen som ofta ses i de 

kommunala skolorna. Elin lyfter också upp i citatet nedan vad som utmärker en waldorfskola 

från övriga skolor när det gäller miljön. 

Det är väl periodundervisningen framförallt… men sen bara hur det ser ut här, det är andra färger, annan 

arkitektur. Vi anser att man inte ska tära på jordens resurser, därför har vi naturnära material, som trä, lera 

och sten.  

Annelie från Norraholmsskolan berättar att den skolan inte är som alla andra Waldorfskolor 

rent miljömässigt. Den är nämligen en före detta kommunal skola och har därför ingen 

särskild arkitektur typisk för waldorfpedagogiken. Det syns framförallt på väggarna, då 

färgerna är mer typiska för en vanlig kommunal skola, närmare bestämt beige vävtapet. 

Miljön stämmer mer överens med Skantzes beskrivning av den kommunala skolans miljö, än 

Bergström & Stålboms redogörelse för Waldorfskolans specifika arkitektur och inredning.  

 

Den estetiska verksamheten 
När det gäller den praktiska undervisningen i Waldorfskolan där bland annat hantverk, 

eurytmi och bild ingår, har den lika stor status som de övriga teoretiska ämnena. Som tidigare 

nämnt har dem inte det i den kommunala skolan, då man pratar om de estetiska ämnena som 

ett avbrott eller avkoppling (Lindstrand & Selander 2010, s. 72). Enligt ett flertal av mina 

informanter gör man ingen skillnad på ämnena, alla ska vara lika mycket värda, så att eleven 

vid klarad skolgång ska kunna stå så fri som möjligt att göra sitt karriärsval. Målet i 

waldorfpedagogiken är nämligen att skapa en fri individ och utveckla hela människan; 

kroppsligt, själsligt och andligt. Christhild Ritter (1997), lärare och föreläsare på 

Waldorflärarhögskolan samt läkeeurytmist, har skrivit Waldorfpedagogik, där hon beskriver 

detta mer utförligt, i hennes förklaring om pedagogens roll:  

Ju gynnsammare förutsättningarna och miljön är, desto bättre kan jaget, det översinnliga barnet, stiga in och 

förverkliga sig. Utifrån sina egna förutsättningar kan jaget då växa fram som den allra vackraste blomma till 

sin egen helt unika bestämmelse och uppgift här på jorden. (Ritter 1997, s. 38) 

Målet efter att ha gått klart Waldorfskolan är alltså att bli en fri individ, precis som läroplanen 

heter; ”En väg till frihet”. En informant jag intervjuade på Majaskolan, som jag valt att kalla 

Ronja, förklarade hur de arbetar för att eleverna ska kunna välja fritt, t ex vid klarad skolgång 
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då de ska välja yrke. Ronja beskriver hur de inom waldorfpedagogiken inte ger särskilda 

ämnen hög eller låg status, alla ämnen ska vara lika mycket värda och lika viktiga. Jag 

frågade henne om den konstnärliga profilen de har på Waldorfskolor, och hon förklarade att 

det är en missuppfattning samhället har. Waldorfskolan har enligt henne ingen konstnärlig 

profil, utan det konstnärliga och estetiska är mer en metod eller ett förhållningssätt. Hon 

förklarar vidare att samhället undervärderar konsten och därför tror många att 

waldorfpedagogiken bara handlar om det. Hon berättar också att de hela tiden strävar efter att 

alla ämnen ska ha lika hög status, att till exempel bild och matematik ska vara lika mycket 

värda. Även Öhman-Gullberg tar upp detta, att de estetiska ämnena ställs i kontrast mot de 

teoretiska och därmed inte blir lika viktiga (Öhman & Gullberg 2010, s. 72). 

Ronja hävdar också att man inom waldorfpedagogiken har ett tydligt syfte med allt man gör, 

till skillnad från de kommunala skolor som enbart utgår ifrån kunskapsmål, som inte är 

anpassade efter varje individ. Det konstnärliga förhållningssättet bidrar till att stärka sidor hos 

eleven i syfte att hela tiden ha ett helhetstänkande kring undervisningen. Hennes syn på den 

kommunala skolan är att lärarna där enbart utgår efter kunskapsmålen och har inte samma 

helhetstänkande som finns inom waldorfpedagogiken.  

Ronja förklarar konstens plats i undervisningen som något en elev aldrig kan få för lite av. 

Hon menar att känslor i praktiken blir konst, att upplevelser och känslor är kopplade till 

konstnärliga aktiviteter. Enligt henne ligger högre fokus på konst under de åtta första 

skolåren. Även Annelie talar om konst som något som hör ihop med känslolivet. Hon menar 

att känslolivet behöver få sin näring genom konsten. Jag tolkar det som att Annelie menar att 

hon vill skapa en möjlighet för eleverna att förmedla ett känslomässigt engagemang. Genom 

att se på Annelies åsikter om konstens plats i undervisningen, kan man tolka det genom 

Öhman-Gullbergs beskrivningar av de estetiska inslagen i skolan.  Öhman-Gullberg menar att 

det känslomässiga engagemanget hos elever är viktigt, då det skapar stor meningsfullhet. 

Genom att se hur meningsskapandet prioriteras i undervisningen kan man lyfta fram hur 

Annelie ser på konstens betydelse. Då hon uttrycker att känslolivet behöver näring kan man 

dra paralleller till Öhman-Gullbergs definition på meningsskapande. När en individ omformar 

en situation till hans eller hennes eget intresse skapas meningsfullhet, och det kan vara vad 

Annelie beskriver när hon talar om konsten och kopplingen till känslorna.  

I Lgr11 beskrivs inte pedagogiken på samma sätt som i En väg till frihet, att det skulle vara 

som en konst. Estetik och konst nämns istället mer när det handlar om centralt innehåll i olika 
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ämnen, att elever ska få kunskap om och kunna använda sig av olika estetiska uttrycksformer. 

Ibland annat engelska, svenska, modersmål, matematik, bild, musik och slöjd ska det centrala 

innehållet bestå av att elever ska stimuleras i att använda sig av estetiska uttrycksformer. Det 

tas också upp i kapitlet Övergripande mål och riktlinjer, att elever efter klarad skolgång ska 

kunna använda kunskaper från estetiska kunskapsområden. Det konstnärliga inslaget i den 

kommunala skolan borde vara i samma nivå som i waldorfskolan om man utgår ifrån 

läroplanerna, då estetiska verksamheter tas upp vid flera tillfällen som centralt innehåll i 

Lgr11.  Så har dock inte varit fallet enligt Öhman-Gullberg, som menar att de estetiska 

ämnena inte får lika hög status som de teoretiska. Då detta arbete inte kommer att fokusera på 

den kommunala skolan väljer jag att inte gå djupare in på Lgr11 och dess fokus på estetiska 

verksamheter i undervisningen.  

Läroplanen En väg till frihet beskriver det konstnärliga på ett ytterligare sätt, nämligen att 

själva pedagogiken som utövas av lärarna är en konst i sig. Begreppet konstnärlighet är därför 

något som enligt läroplanen ska genomsyra allt – både undervisningen, metoden och 

materialet (Drakenberg, Fant & Lundgren 2007, s.8).  

Lärarrollen kan då tolkas som att den är konstutövande i sig. Detta synsätt kommer även till 

uttryck i Maries reflektion över sin lärarroll. Hon förklarar följande; 

…Sen så känner jag att man gör en kulturgärning, inte bara ett jobb. Utan det är faktiskt en viktig sak i 

världen och samhället, för dom här barnen, att man gör det här arbetet. Så på det viset ett kall, om man vill 

använda ett så högtidligt ord.  

Konsten är alltså inte bara något som ska läras ut rent didaktiskt till eleverna, utan är också en 

del av läraruppdraget. Marie berättar också att skolan är lärartät, och därför har lärarna sämre 

betalt än på kommunala skolor. Ronja tar också upp att man som Waldorflärare får sämre 

betalt, men att det är ett roligt jobb med mycket ansvar. Den konstnärliga synen på 

pedagogiken kan även här göra att det bidrar till att det känns meningsfullt arbete för lärarna, 

då konsten enligt Öhman-Gullberg kan bidra till ett känslomässigt engagemang.  

Waldorfskolans läroplan nämner som tidigare nämnt i föregående stycke att eleven ska vid 

klarad skolgång kunna välja så fritt som möjligt bland olika yrkesinriktningar. En metod att nå 

det målet är att undervisningen ska bestå av så lite specialiseringar som möjligt och därmed 

vara en bred människobildning. Att lärarna arbetar för att alla ämnen ska vara lika mycket 

värda kan vara en betydelsefull faktor i det avseendet.  
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Marie från Börjeskolan talar om de konstnärliga influenserna de har i sin undervisning som 

viktiga. Hon berättar hur dramat fungerar som ett bra verktyg för barn som har svårigheter, 

både kunskapsmässigt men också socialt. Dramat kan hjälpa blyga elever att få leva ut och ta 

för sig förklarar Marie. Hon tror väldigt mycket på drama som pedagogiskt verktyg för olika 

ändamål.  

När Annelie på Norraholmskolan talar om skillnader mellan Waldorfskolan och den 

traditionella skolan menar hon att det finns en möjlighet att även uttrycka sig konstnärligt, inte 

bara skriftligt. Eleverna får välja att rita eller måla i sina periodhäften istället för att skriva, 

om det passar dem bättre. Hon berättar om ett exempel där en elev hade målat med 

vattenfärger i sitt periodhäfte, och hon tror att den bilden sa så mycket mer än vad en text 

hade kunnat göra. Det handlar om att hon ska se elevernas förståelse. I högstadiet där emot 

upplever Annelie att det mer handlar om en uttrycksform, och att eleverna väljer att skriva 

hellre än att rita eller måla i sina periodhäften.  

 

Att behandla pojkar och flickor lika  
Lgr11 tar upp vid ett flertal gånger att undervisningen i bland annat samhällskunskap och 

teknik ska beröra begreppet könsroll, och även jämställdhet och sexualitet. Undervisningens 

centrala innehåll i de samhällsorienterande ämnena ska behandla livsfrågor genom dessa 

begrepp, både i låg- mellan- och högstadiet (Skolverket 2011). Enligt Ronja har Majaskolan 

alltså tagit detta arbete på allvar, och hennes egen medverkan i jämställdhetsarbetet såg hon 

som viktig. I En väg till frihet betonas inte detta alls, utan kommer till uttryck i varje skolas 

likabehandlingsplan.  

Enligt Ronja på Majaskolan står det inte något om att motverka stereotypa könsroller i En väg 

till frihet, den är mer inriktad på själva ämnena i sig. Ronja förklarar att varje skola har en 

enskild likabehandlingsplan som behandlar områden kring genus och likabehandling mellan 

kön. Ronja menar att likabehandling är viktigt, speciellt när det gäller att motverka stereotypa 

könsroller. På Majaskolan hade samtliga lärare gått kurser om genus, och de hade fått 

uppgifter med sig till klassrummet som de skulle utföra. Ronja hade lärt sig att det är viktigt 

att medvetandegöra sitt eget beteende, hur man behandlar eleverna. Hon resonerar med 

följande ord; 
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Jag tror att alla behöver jobba på det, alla är nog sämre på det än vad man tror själv, oavsett om det är en 

kommunalskola eller en waldorfskola. Just här på Majaskolan så hade vi en kurs, som vi sökte pengar för, 

och då kom externa föreläsare hit. Vi hade olika övningar och arbeten kring genus, vi testade uppgifter i 

klassen och sen kom tillbaks till kursen och så… så vi har absolut jobbat med det här. En lärare till exempel 

skulle anteckna hur många gånger tjejer fick ordet av mig, respektive killar, i klassen då, och hur ofta dom 

fick följdfrågor. Det var intressant faktiskt. Sen har vi faktiskt en väldigt levande diskussion i klassen, och 

dom går ju i sexan nu, så dom har ju blivit större… och om jag som lärare visar ett sånt förhållningssätt så 

reflekterar eleverna över det, och då tror jag att dom fattar min poäng… sen tror jag att är man medveten och 

har intresse själv som lärare så tror jag att det påverkar vardagen med barnen… man måste vara medveten 

hela tiden. En temavecka till exempel skulle inte funka, utan… det här måste försiggå varje dag.  

Ronja berättar ovan om en uppgift då en lärare skulle anteckna hur många gånger tjejer fick 

ordet av henne, respektive killar. Detta kan uttryckas som att de ville synliggöra hierarkin som 

uppstår när kön kategoriseras. Thurén (2003) menar att genusforskning går ut på just detta, att 

synliggöra sociala över- och underordningar. Jag tolkar det som att syftet med uppgiften var 

att se vilka konsekvenser som blir av människors sociala kön, i detta fall elevernas. När Ronja 

och hennes arbetskamrat utförde uppgiften kan det antas att målet var att ta reda på hur det 

sociala könet formas, genom elevernas, men också deras egna handlingar. I citatet kan man 

också förstå hur Ronja är medveten av sitt eget förhållningssätt kring genus. Ärlemalm-

Hagsér och Pramling-Samuelsson tar upp att forskare bör studera genus genom att observera 

lek och lärande, och att både barn och vuxna konstruerar genus. Jag tolkar det som att 

uppgiften Ronja fick på Majaskolan av föreläsaren, var av ett syfte att synliggöra hur de själva 

konstruerar genus, och att de själva kan studera detta genom situationen i klassrummet vid 

handuppräckningen.  

Marie från Börjeskolan hade något skilda åsikter om arbetet kring att motverka stereotypa 

könsroller. Hon menade att hon inte tror på att medvetandegöra, utan att ignorera 

könsöverskridande attityder är en bättre metod i vägen mot jämställdhet. Det finns en rad 

olika metoder att arbeta med motverkande av stereotypa könsroller, och Frödén förklarar en 

metod som pedagogerna på förskolan Jordmånen använder.  I sina ritualer till exempel, är det 

andligheten i fokus istället för kön. När barnen har eurytmi, som är en del av det rituella i 

waldorfpedagogiken, sker något som Frödén kallar för könsavkodning, och hon menar att 

eurytmimomentet då blir könsavkodande i sig.  

Ritter (1997) beskriver arbetet kring det andliga barnet i waldorfpedagogiken som något 

centralt, och det syns även i waldorfskolans läroplan. Kan Maries åsikter möjligen vara 

påverkade av waldorfpedagogikens grundsyn? Den fokuserar nämligen mer på sidor hos 
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barnet som det själsliga och kroppsliga, men inte med fokus på kön. När jag frågade henne 

om hur de arbetar på skolan kring att motverka stereotypa könsroller svarade hon med 

följande resonemang; 

Genom att inte göra så stort väsen av det. Jag tror inte att barnen upplever det på samma sätt som vi vuxna 

gör. Men vi är måna om att lyfta fram kvinnors och flickors berättelser och synvinklar i historian, annars gör 

vi ingen stor grej av det. Vi har även haft en eurytmilärare här som har gjort övningar med barnen, och hon 

upplevde våra elever som väldigt befriade från stereotypa könsroller.  

Frödén beskriver eurytmi som en slags rörelsekonst eller rituell procedur (Frödén 2012, s. 76, 

160) där som tidigare nämnt, andligheten ligger i fokus och inte kön. I hennes avhandling har 

hon kommit fram till att pedagogerna på förskolan hon gjorde sin studie på, bedrev ett 

könsavkodande arbete där de hade ett konsekvent handlande. Hon upptäckte genom sina 

intervjuer med pedagogerna, att jämställdhetsarbetet inte var pedagogernas pedagogiska 

intentioner, utan endast deras handlingar. Den pedagogiska intentionen var på det andliga 

barnet, men handlingarna blev könsavkodande. (Frödén 2012, s. 223) Det resonemanget 

påminner om det Marie påpekar, att det inte handlar om att medvetandegöra, utan att: ”inte 

göra så stor grej av det”. Hon berättar även om deras eurytmimoment de bedriver på 

Börjeskolan, och precis som Frödén tar upp, så blir barnen befriade från bland annat stress 

och yttre påfrestningar, då de blir förflyttade mentalt, kroppsligt och andligt från ett ställe till 

ett annat. Eurytmimomentet är könsavkodande i sig (Frödén 2012, s. 160, 209, 210). 

Något som Ronja tar upp när det gäller likabehandling av kön, är deras telefonförbud bland 

annat. Hon förklarar såhär; 

Jag tror att våra elever är barn mycket längre. De leker mer tror jag, det ser man när de är ute på rasterna… dom 

älskar att vara ute och leka tillsammans. Sen till exempel så är det inte många tjejer som sminkar sig. Vi har en 

tjej i hela klassen som använder smink, och då går ändå dom här barnen i sexan… det tror jag kan vara ett 

resultat av vårat dator- och mobilförbud faktiskt. De blir mer tvungna att umgås och leka med varandra istället 

för att sitta inne med mobilen på rasterna.  

Det är möjligt att Ronja använder mobilförbudet som en särskild strategi för att motverka 

stereotypa könsroller. Citatet ovan kan beskriva hur Ronja tror att mobilförbudet bidrar till att 

eleverna är barn längre, att de använder mindre smink och att de umgås mer med varandra. 

Hon sätter alltså den sociala interaktionen före den moderna tekniken, vilket man kan läsa i 

andra citat av henne. Hennes metod att motverka stereotypa könsroller skulle kunna vara 

genom dator- och mobilförbudet. Hennes strategi kan vara att jämna ut hierarkin inom 
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könsrollerna genom att ge ökat utrymme åt social interaktion istället för dator- och 

mobilanvändning.  

Hagsér & Pramling-Samuelsson beskriver hur både vuxna och barn är en del i 

reproduceringen av normer, att det är både barn och vuxna som konstruerar genus. Annelie 

visar sig vara medveten om detta, att hon själv är, som hon uttrycker det ”en del av 

genusordningen”. Annelie tar också upp hur hon har upplevt den kommunala skolan när det 

gäller likabehandling. I Waldorfskolan följer läraren sin klass mer intimt, och kan då hålla 

ögonen öppna bättre när det gäller mobbing. I sin klass har hon märkt att elever, oftast pojkar, 

reagerar på när någon överstrider ett visst genusbeteende och förnedrar varandra genom 

skällsord som kränker dennes könstillhörighet. Hon tror att när det är för mycket ämneslärare 

så upplever hon att man ”blundar” för mobbing istället för att ta tag i det.  

Annelie beskriver alltså att Waldorflärare följer sin klass mer intimt, och därmed har ögonen 

mer öppna när det gäller mobbing, i det här fallet av könsdiskriminerande slag. Hon försöker 

alltså studera hur genus gestaltas i praktiken, och hon förstår genusstrukturerna genom 

pojkarnas språk och handling. Ärlemalm-Hagsér & Pramling-Samuelsson menar att det är på 

det sättet förståelsen av genusmönster går till.  

Samtliga informanter berättar också att de har en antimobbningsgrupp, som motsvarar den 

kommunala skolans ”friends-grupp” där det finns både elev- och lärarrepresentanter 

inblandade. Norraholmsskolan hade en antimobbningsdel i likabehandlingsplanen.  

Elin från Majaskolan berättade om vad hon tycket var viktigt i jämställdhetsarbetet mellan 

könen. Hon menar att det historiskt sett ofta är männens synvinkel som tas hänsyn till, och 

inte till kvinnans. Det är oftast männens historia som skildras. Därför brukar hon ofta lyfta 

fram hur det var att leva som kvinna förr, genom att bland annat använda en bok vid namn 

”Flickans historia”, för att eleverna ska få insyn i hur det var att vara just flicka. Hon berättar 

också att Waldorfskolan historiskt sätt är känd för att göra mindre skillnad mellan könen än 

kommunala skolor. I waldorfskolan till exempel fick pojkar redan i början på 1900-talet ha 

syslöjd, vilket de inte fick i kommunala skolor, enligt Elin. Hon förklarar vidare att hon inte 

vet om det står något specifikt i waldorfskolans läroplan om att motverka stereotypa 

könsroller, utan att det är upp till varje lärare.  

Även Annelie från Norraholmsskolan försöker hela tiden belysa för sina elever att det oftast 

är männens historia som skildras. Hon reflekterar över arbetet kring genus nedan. 
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Jag tycker det är jättesvårt eftersom jag själv är en del av genusordningen, det är svårare än vad man tror. Men 

jag försöker tänka på hur jag placerar eleverna i klassrummet, och försöker få tysta tjejer att prata och få 

utrymme, och tysta ner dom högljudda killarna. Vi jobbar också med den feministiska ideologin med niorna till 

exempel, och varför allt är så rosa i barnleksaksvärlden, och då ställer jag frågan; ”Varför tror ni att det är så?” 

Jag har faktiskt avsett mer tid än vad kursplanen kräver för såna diskussioner, jag tycker det är viktigt. 

Jag har tidigare i detta arbete refererat till Nationalencyklopedin och deras definition av 

genus. Begreppet använder man för att studera hur könsroller uppträder i relation till varandra, 

och syftet är att förstå föreställningar kring det sociala könet. Jag tolkar det som att Annelie 

gör detta tillsammans med eleverna, då hon ofta har en diskussion i helklass. Genom att 

motverka stereotypa könsroller har Annelie bland annat denna strategi, att diskutera 

tillsammans med eleverna. De kan då, som Thurén beskriver fenomenet genus, studera 

tillsammans deras egna tankar och handlingar, och hur de formar det sociala könet. Då får 

eleverna en uppfattning om hur deras eget handlande skapar ett socialt konstruerat kön.  

 

Mediers plats i undervisningen  
Min uppfattning av waldorfskolan och mediers plats i den undervisningen är att den inte har 

särskilt stor plats. Mina samlade intryck från informanter och mina sinnesintryck från miljön i 

de olika skolorna är att digitala medier så som datorer, Smartboard eller Active board inte har 

stor plats. Samtliga klassrum jag besökt har haft griffeltavlor. Det står inget specifikt i 

läroplanen ”En väg till frihet” att skolorna bör ha just griffeltavlor, dock nämns det att läraren 

skriver texter på tavlan som de yngre eleverna sedan skriver av i sina periodhäften.  

Oftast används digitala medier enligt mina informanter endast som hjälpmedel till elever med 

särskilda svårigheter, så som dyslexi. Marie från Börjeskolan berättar följande; 

Vi har aldrig varit dom som har köpt alla tekniska nyheter på en gång när dom kommer, utan vi har alltid varit 

berömda för att vi väntar och ser lite… ”vad är det här nu för någonting?”… och gör ett omdöme där. Det finns 

inga läsplattor. I waldorfskolan, i alla fall inte här… Om det inte finns något behov, alltså att barnet genom ett 

fysiskt eller annan handikapp eller behov, särskilt behov behöver det, då är det klart att det måste då finnas där... 

men det är inte en del av pedagogiken i sig. Vi börjar använda oss av datorer i åttan sådär, att dom har 

datorkunskap, eller sjuan kanske numera. Och vi vill ju att dom ska använda… liksom sina händer till att göra 

saker och ting så länge som möjligt. Vi vill också att dom ska lära sig att läsa böcker och hämta kunskap, innan 

de börjar använda sig av datorer. Annars har vi ganska mycket textproduktion från dator som de använder i sina 

periodhäften.  
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Datorer är alltså ingen självklarhet i undervisningen, och har ingen stor del i verksamheten 

förutom vid vissa undantag, som vid textproduktion till sina periodhäften, eller som digitala 

hjälpmedel för elever med svårigheter. Ronja på Majaskolan beskriver den moderna teknikens 

plats i skolundervisningen som begränsad även hon. Hon redogjorde följande för datorns plats 

i undervisningen; 

Som hjälpmedel tycker jag det är jättebra, till elever med svårigheter, vi har till exempel köpt in alphasmart, och 

där får elever med dyslexi skriva in sin text, sen skriva ut den och klippa och klistra in i sina periodhäften. Men 

jag anser precis som många andra waldorflärare, att barn inte ska lära sig använda dator för tidigt i skolan, det får 

dom göra hemma ändå… vi introducerar datorn lite senare här. Vi gör saker på andra sätt, eleverna ska göra 

saker, öva saker.. vad ska dom googla? Vi gör saker på ett sätt så att dom inte ska behöva googla ens. Det gör 

dom alldeles för mycket på fritiden.  

Att anta ifrån dessa intervjuer är att modern teknik inte används i den utsträckning som t ex 

Europaparlamentet menar enligt sina nyckelkompetenser. Även i Lgr11 står det som tidigare 

nämnt i teoridelen i detta arbete, att elever i de flesta ämnen ska kunna ta hjälp av digitala 

verktyg för sitt kunskapssökande. Den moderna teknikens plats är alltså inte så stor i 

undervisningen som den enligt Lgr11 borde vara. I läroplanen står det i delen Övergripande 

mål och riktlinjer, att; ”skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande…” (Skolverket 2011, s. 13,14). 

Elin som arbetar på samma skola som Ronja berättar om utbudet av datorer på Majaskolan, 

och hennes syn på datoranvädningen.  

En datorsal har vi här, med 10 datorer. Jag tycker att datorn är ett lämpligt hjälpmedel i åttan eller nian, men inte 

bland dom yngre åldrarna. Eleverna använder dator så mycket hemma, och det räcker tycker jag. Så länge 

tekniken är ett hjälpmedel för mig och eleverna är det jättebra, men när tekniken tar över är det nåt dåligt tycker 

jag, som facebook, det blir som ett beroende.  

Hon säger också att ”eleverna har nog ingen känsla för vad som är en trolig källa”, som ett 

argument för att inte använda dator för tidigt i undervisningen. Läroplanen tar upp just det, att 

elever ska lära sig att använda modern teknik för att söka kunskap, men inte att de måste ske i 

alla årskurser, utan att eleverna ska ha kunskaper i det efter klarad skolgång.  

Annelie från Norraholmsskolan inkluderar modern teknik i sin undervisning mer än de övriga 

informanterna. Hon använder både dator och projektor när hon undervisar, och har lärt 

eleverna att använda sig av powerpointpresentationer när de har redovisningar. Hon berättar 
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också att hon inte tycker att wikipedia är tillförlitligt som källa, så därför förhandlar hon om 

att få NE som sökkälla tillgängligt på skolan.  

Annelie är den enda av informanterna som använder sig av projektor och 

powerpointpresentationer i undervisningen. Dock använder även hon griffeltavlan också, och 

menar att den är mycket lättare att rita på än med t ex smartboard, som är mer klumpig. Hon 

belyser både negativa och positiva aspekter när det gäller IKT i undervisningen. Det negativa 

ser hon när eleverna ska använda datorn för kunskapssökning, då hon är rädd för att de 

”fastnar i wikipediaträsket”, för precis som tidigare nämnt anser hon att det inte är en pålitlig 

källa. Buskqvist & Molin tar upp betydelsen av IKT i undervisningen hänvisar till 

Europaparlamentets dokument där de tar upp nyckelkompetenser som lärare bör bestitta. Den 

digitala kompetensen är en viktig faktor hos lärarna och de menar att IKT är något som bör 

genomsyra undervisningen. Annelie prioriterar den moderna teknikens plats i undervisningen 

mer än de övriga lärarna. Hon använder sig av IKT till stor del, då den underlättar för 

lärandet. Hon berättar att man kan spara tid genom att använda sig av alternativa 

undervisningsmetoder, i detta fall dator, projektor och powerpoint. Annelie både producerar, 

hämtar fram, och lagrar information med hjälp av IKT. Det är europaparlamentets definiton 

på digital kompetens, att en lärare besitter dessa färdigheter.  

Som tidigare nämnt om Norraholmsskolan, var det från början en kommunal skola och har 

därmed ingen särskild arkitektur eller inredning som de flesta waldorfskolor har enligt bland 

annat Bergström & Stålbom. Annelie har inte heller Waldorflärarutbildning, utan är utbildad 

till traditionell ämneslärare vid ett av Sveriges större lärosäten. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att hennes undervisningsmetoder sticker ut mer, då hon använder sig mer av 

modern teknik i sin undervisning än de övriga lärarna. Hon har även arbetat på en kommunal 

skola innan hon kom till Norraholmsskolan, vilket är av stor betydelse vid analys och 

jämförelse med hennes och de övrigas svar från intervjuerna. Även Forsling menar att IKT 

ska vara en självklarhet i verksamheten då vi idag lever i en medieberusad värld.  
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Slutsatser  
I detta kapitel kommer jag återkoppla till mina frågeställningar och sammanfatta mina 

analytiska poänger.  

Lärarnas syn på undervisningen 
Samtliga lärare tar upp att det är mycket jobb och stort ansvar att arbeta på en waldorfskola. 

Det har att göra med att de själva måste utforma sina lektioner då de inte utgår från läroböcker 

i lika stor utsträckning som kommunala skolor. De tycker att det är viktigt att allt har en 

mening med det man gör, så att man inte stirrrar sig blind på kunskapsmål. Det är deras 

uppfattning av den kommunala skolan. Samtliga informanter hävdar att det är av stor 

betydelse att varje enskilt moment och arbetsuppgift som tilldelas eleverna har ett tydligt 

syfte. Målet är att en elev ska få en så bred förståelse som möjligt, därför återkommer många 

moment under skoltiden. Tre av lärarna betonar vikten på att synlig- och medvetandegöra 

genusstrukturer i skolans verksamhet för att motverka stereotypa könsroller. Annelie och 

Ronja hade diskussioner med sin klass, för att med sina elever studera vad som formar det 

sociala könet genom deras sociala handlingar och tankar. Genus är enligt Thurén något som 

skapas inte bara socialt och kulturellt, utan även historiskt, och Elin tar upp att det är viktigt 

att belysa att det ofta är den manliga historien man får ta del av, och vill därför också lyfta 

upp hur kvinnan hade det förr.  

Lärarnas syn på skillnader och likheter mellan Waldorfskolan och den 

kommunala skolan 
Elin hävdar att det finns skillnader på olika plan, för det första miljön i klassrummet till 

exempel, då färgerna är annorlunda, men också arkitekturen överlag. Hon tar också upp 

periodundervisningen som en skillnad, som man kan likna vid ett slags temaarbete, där 

eleverna har periodhäften de antecknar i istället för läroböcker. Elin förklarar att det är viktigt 

inom waldorfskolan att ta vara på jordens resurser och det är en anledning till att läroböcker 

används begränsat. Marie från Börjeskolan menar att kunskapssynen skiljer sig markant. De 

har en annan människosyn som grundar sig ur antroposofin, och där utgår man inte ifrån 

kunskapskrav. Hon tycker inte att man ska mäta och kontrollera elevers kunskaper som i den 

kommunala skolan, utan elevers olikheter ska bejakas och därför bör man inte värdera de 

olika ämnena. Ronja tar också upp att alla ämnen ska vara lika mycket värda, då den 

kommunala skolan oftast gör skillnad på estetiska och teoretiska ämnen. Hon tror också att 

samhället i sig ofta nedvärderar konst, och därför får de en felaktig bild av Waldorfskolan. 

Dessa tre lärare tar framförallt upp skillnader mellan Waldorfskolan och den kommunala 
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skolan. De enda likheter de kan se är att de båda utgår ifrån Lgr11. Annelie däremot beskriver 

en stor likhet, vilket är själva skolbyggnaden och miljön, då Norraholmskolan är en före detta 

kommunal skola.  

 

Lärarnas tankegångar utöver de som uttrycks i En väg till frihet 
Något som inte tas upp i Waldorfskolans läroplan En väg till frihet, är inredning och 

arkitektur. Styrdokumenten för förskolan tar upp aspekter om inredning och material på 

leksaker bland annat, men inte när det kommer till grundskolan och gymnasium. Marie tar 

upp betydelsen av miljön i skolan, hur viktigt det är att lokalerna är vackra och estetiskt 

tilltalande för att alla som vistas i skolan ska trivas. Elin från Majaskolan tar också upp att 

miljön är annorlunda till skillnad från kommunala skolor, men går inte in djupare på det. 

Annelie uttrycker sin syn på medier och IKT i undervisningen och berättar att hon använder 

powerpointpresentationer och att hon även har lärt elever använda sig utav det. Det är något 

som En väg till frihet inte tar upp. De är mer fientliga mot användning av modern teknik, 

precis som läroböcker ska ha sådan liten plats som möjligt i undervisningen. Lärarna har alltså 

olika syn på modern teknik, då tre av lärarna använder det begränsat i undervisningen, och 

Annelie ger det större plats. Marie, Ronja och Elin ger inte den moderna tekniken den plats 

den förtjänar om man ska utgå ifrån Lgr11. Även Buskqvist & Molin menar att den digitala 

kompetensen är en viktig faktor och kompetens hos lärarna. Istället för att prioritera medier i 

undervisningen, väljer till exempel Ronja, att prioritera elevernas sociala interaktion. Hon 

menar att ifall den moderna tekniken (i detta fall mobiler och datorer) får för stor plats, umgås 

inte eleverna med varandra lika mycket. En ytterligare tankegång som lärarna ger uttryck för 

är deras syn på genus och stereotypa könsroller. Det nämns inte i Waldorfskolans läroplan, 

utan bara i skolornas lokala likabehandlingsplaner.  
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Otryckta källor 
Samtliga angivelser är pseudonymer. 

Intervju med Annelie, lärare på Norraholmsskolan. (2012-10-15) 

Intervju med Elin, lärare på Majaskolan. (2012-10-16) 

Intervju med Ronja, lärare på Majaskolan. (2012-10-17) 

Intervju med Marie, lärare på Börjeskolan. (2012-10-19) 

Inspelningar finns att tillgå på alla förutom Ronjas intervju. Jag har fört anteckningar på 

samtliga intervjuer.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad är din befattning? 

3. Krävs det att ha gått Waldorflärarhögskolan för att få anställning på en waldorfskola 

eller kan en ”vanlig” lärare jobba hos er? 

4. Vad har du för utbildning? 

5. Hur tycker du att det är att jobba på en Waldorfskola? 

6. Har du jobbat på någon kommunal skola? 

7. Kan du berätta några skillnader och likheter du har upplevt? (Även från egen skolgång 

eller praktik) 

8. Vad är det som skiljer en Waldorfskola från en kommunal skola? 

9. Hur arbetar ni kring genus? T ex att motarbeta stereotypa könsroller 

10. Hur arbetar ni kring att motverka mobbing/kränkande behandling? 

11. För vilka barn tror du att den konstnärliga profilen har mest nytta? (T ex för barn med 

ADHD, dyslexi, dyskalkyli) 

12. Vilka pedagogiska insatser har ni för barn som inte uppnår målen? Kan man få ”gå 

om” i Waldorfskolan? 

13. Hur ser du på modern teknik och IKT och dess betydelse i undervisningen? 
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