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Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola, förskoleklass och grund-

skolans första år - inriktning Lärande genom textil 210 högskolepo-

äng. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: Waldorfskola och kommunal skola – en kvalitativ jämförelse i skol-

år 1 till 3 

 

Engelsk titel: Waldorf School and Public School - a qualitative comparison in 

grades 1-3 

 

Nyckelord: Waldorf, kommunal skola, skolår 1-3, kunskap, lärande, pedagogik,  

 

Författare: Elinor Wiedersheim-Paul 

 

Handledare: Susanne Björkdahl Ordell 

 

Examinator: Sonja Kihlström 

 

 

Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs Waldorfskolans och den kommunala skolans historia samt några 

grundläggande punkter i Waldorfpedagogiken. Begreppen kunskap och lärande tas upp samt 

läroplanen Lpo -94 och de nationella proven i år 3. Den teoretiska utgångspunkten för arbe-

tet är det sociokulturella perspektivet för kunskap och lärande. 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka några lärares syn på kunskap och lärande i Waldorfskolan och den 

kommunala skolan för att se eventuella likheter och olikheter. 

 

Metod 
Jag har använt mig av en hermeneutisk utgångspunkt i val av metod. Denna utgångspunkt 

har sin grund i att det inte finns någon definitiv sanning utan sanningen är relativ utifrån det 

subjektiva jaget. Detta ligger till grund för ett kvalitativt undersökningssätt där jag har valt 

att undersöka med hjälp av intervjuer. Jag har intervjuat  två lärare i kommunal skola samt 

två lärare i Waldorfskola i syfte att få reda på deras tankar kring kunskap och lärande utifrån 

val av metoder och organisation av undervisning. Lärarna arbetar i skolår 1 till 3. 

 

Resultat 
I resultatet presenteras lärarnas svar utifrån kategorierna Hur – om organisation av undervis-

ning och läxor, Vad – om ämnen och läromedel, samt Varför – om den kunskaps- och läran-

desyn som lärarna ger uttryck för i intervjun. I varje kategori görs jämförelser mellan lärar-

nas svar både inom och mellan grupperna. I resultatet framkommer att det finns likheter men 

också stora olikheter i både upplägg av undervisningen och tankar kring kunskap och barns 

lärande mellan den kommunala skolan och Waldorfskolan.  
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1 Inledning  
Det finns många olika skolformer i Sverige idag, nya friskolor kommer till och andra har 

funnits länge. I denna studie har jag tittat närmare på en av de friskolor som funnits i Sverige 

ett längre tag, Waldorfskolan som funnits i Sverige sedan 1949, och göra en jämförelse med 

den kommunala grundskolan. 

 

Waldorfskolan är en 12årig skola som har utvecklats ur antroposofin, en livsfilosofi som 

bygger på en närhet till naturen med en religiös ton. Därför är det många antroposofer som 

placerar sina barn i Waldorfskolan, men även andra sätter sina barn där. Waldorfskolan 

grundades 1919 av Rudolf Steiner för barnen till arbetarna vid cigarettfabriken Waldorf As-

toria i Stuttgart, Tyskland, därav namnet.  

 

Jag har gått i Waldorf från förskola till studenten i klass 12, en fullständig Waldorfskolgång. 

Jag får ofta frågor om vad som är speciellt för Waldorfpedagogiken när jag berättar att jag 

har gått i Waldorfskola. Dessa frågor har till viss del varit svåra för mig att svara på, efter-

som jag har svårt att sätta fingret på exakt vad som skiljer och vad som är likt. De referens-

ramar jag har till den kommunala skolan har jag skapat mig under min tid vid Högskolan i 

Borås under den verksamhetsförlagda utbildningen och i samtal med studiekamrater. I dis-

kussion med andra studenter har jag upplevt att det finns stora skillnader, men vilka är de? 

Jag ville ta reda på vilka skillnaderna är, men även vilka likheter som finns utifrån lärarnas 

syn på kunskap och lärande i de två skolformerna. Att jag valt begreppen kunskap och lä-

rande beror på att jag ville se på de olika skolorna ur ett mer övergripande, strukturellt per-

spektiv framför att gå ner på detaljnivå i ett enskilt ämne. 

 

Jag har valt att undersöka skolan och inte förskolan eftersom jag tror att det finns större och 

tydligare skillnader i pedagogiken i skolan än i förskolan. Studien är gjord i skolår 1 till 3. 

 

Jag har sett Waldorfskolan ur elevperspektiv, kommunala skolan ur ett studerandeperspek-

tiv, och vill nu vidga dessa perspektiv genom att få aktiva lärares perspektiv. 

 

2 Syfte 
Syftet är att undersöka några lärares syn på kunskap och lärande i Waldorfskolan och den 

kommunala skolan för att se eventuella likheter och olikheter. 
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3 Bakgrund 
I detta kapitel finns en längre beskrivning av Waldorfskolans historia och pedagogik utifrån 

litteratur. Här finns även en kortare beskrivning av den kommunala skolans utveckling samt 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo -94.  

Därefter beskrivs de nationella proven i år 3 och betyg. Sist kommer en definition av be-

greppet kunskap samt min teoretiska utgångspunkt som är det sociokulturella perspektivet 

på kunskap och lärande. 

 

3.1 Waldorfskolan 

Waldorfskolan grundades år 1919 i Stuttgart, Tyskland av antroposofen Rudolf Steiner. Det 

hela började med att Rudolf Steiner föreläste för arbetarna vid cigarettfabriken Waldorf-

Astoria, som blev mycket intresserade då han kom in på sina tankar kring uppfostran och en 

skola som skulle följa barnet från sju års ålder tills de var färdiga i år 12 i skolan. Intresset 

att starta en sådan skola väcktes och bara några månader senare slog den första Waldorfsko-

lan upp sina portar för arbetarnas barn (Carlgren 1977).  

 

1949 grundades Sveriges första Waldorfskola, Kristofferskolan i Stockholm. Sedan dess har 

ytterligare närmare 40 skolor tillkommit och av dessa har drygt tio skolor gymnasium. På 

många orter runtom i landet finns även Waldorfförskolor. Dessa följer de nationella läropla-

nerna för förskolan (Lpfö-98), det obligatoriska skolväsendet (Lpo-94) och de frivilliga 

skolformerna (Lpf-94), men med vissa tillägg som är anpassade för den pedagogik som be-

drivs i Waldorfskolan (En väg till frihet, 2007). 

 

Waldorfskolans kursplan – En väg till frihet (2007) sammanställdes för första gången år 

1997 och tio år senare kom den fjärde upplagan som används i detta arbete. Innan dess hade 

Waldorfskolorna endast sina lokala kursplaner. Waldorfskolans undervisning är tematiskt 

uppbyggd i periodundervisning som kan liknas vid temaarbeten: ”Waldorfskolans innehåll 

är i stor utsträckning uppbyggt kring teman, övergripande projekt och motiv med utgångs-

punkt i barnets utvecklingsfaser. Till följd härav blir undervisningen inte så styckevis och 

ämnesvis uppdelad, som den kan se ut i ett veckoschema” (En väg till frihet 2007, s.11). I 

Waldorfskolan är processen en viktig del av lärandet, samt att innehållet i undervisningen 

ska anpassas till barnets ålder och mognad. Kramer (2010), som jämfört hur olika friskolor 

ser på barnet, menar att synen på barnet inom Waldorfpedagogiken är att de ska formas till 

att bli kreativa och öppensinnade individer. Vidare menar han på att deras syn på barnet och 

kunskap ligger långt ifrån idén om att de är tomma kärl som ska fyllas på. Kramer kommer i 

sin undersökning fram till att skolan mer och mer ser barnet som en unik individ och utbild-

ningen som ett formande av detta framför att forma dem till framtida arbetare. 

 

Waldorfskolan strävar efter en kontinuitet i lärandet och anser därför att klassen ska följas 

av en och samma lärare från skolår 1 till och med skolår 8. (En väg till frihet 2007, s.8) 

 

När den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 låg som 

förslag i början av 2010, fick Waldorfskolefederationen göra ett remissyttrande. Waldorfs-

kolefederationen riktar stark kritik mot den nya kursplanen då de hävdar att den intellektua-

liserar lärandet förtidigt i skolåren. De anser att det analytiska tänkandet ska vänta till de 

högre årskurserna i grundskolan och att det i de tidigare åren ska fokuseras kring basfärdig-

heter såsom att kunna använda språket, arbeta med fantasi och kreativitet samt olika sociala 

och kroppsliga förmågor (Waldorfskolefederationen 2010). Till och med år 2007 fanns en 

Waldorflärarutbildning i Sverige. Fram till dess hade Waldorflärarhögskolan ett samarbete 



 
7 

med Lärarhögskolan i Stockholm då de allmänna utbildningsområdena lästes på Lärarhög-

skolan. Utbildningen ligger nu på is, sedan Lärarhögskolan i Stockholm sade upp sitt samar-

bete.  Waldorflärarhögskolan erbjuder nu endast fortbildning inom ämnet, men inga hela 

program. 
1
 

 

Frans Carlgren (1977, s.36) beskriver några metodiska grunddrag som ingår i Waldorfpeda-

gogiken. Dagsrytmen är det första han tar upp eftersom det finns en tanke med i vilken ord-

ning de olika ämnena ligger under dagen. I Waldorfskolan börjar skoldagen med periodun-

dervisning i ett långt pass på morgonen. I periodundervisningen tas ett ämne upp varje dag 

under tre till fyra veckor, det kan till exempel vara svenska, matematik, historia eller geogra-

fi. Det är ofta de mer teoretiska kunskapsämnena som tas upp tidigt på dagen, men estetiska 

ämnen integreras ofta i periodundervisningen genom bilder och bildskapande. Sedan fortsät-

ter dagen med språkundervisning eller övning och repetition av det som eleverna har lärt sig 

tidigare. Slutet av dagen används oftast till ämnen som utmärks av färdighetsövningar som 

de estetiska ämnena. 

 

En annan aspekt som Carlgren (1977) tar upp beträffande periodundervisningen är att klas-

sen fördjupar sig i ett ämne i taget under tre till fyra veckor. Undervisningen sker muntligt 

genom att läraren berättar och visar och sedan bearbetar eleverna stoffet i ett så kallat peri-

odhäfte. Lindholm (2005) menar att i de lägre klasserna läggs mycket vikt vid bilderna och 

läraren formulerar en text som eleverna skriver av. I de högre årskurserna formulerar elever-

na själva sin text utifrån gemensamma stödpunkter. Carlgren menar att det läromedel som 

används är i huvudsak det som eleverna själva skapar då de gör sina periodhäften. Läse-

böcker förekommer också, men mest som bredvidläsning eller som en del i språkundervis-

ningen. Den muntliga framställningen menar Carlgren möjliggör ett lärande där alla inklude-

ras oavsett begåvning och erfarenhet.  

 

3.2 Kommunala skolan 

Den kommunala skolan har sina rötter ända tillbaka till 1842, då den allmänna folkskolan 

grundades. Folkskolan hade från början som syfte att uppfostra och disciplinera böndernas 

barn. Under lång tid fanns det två parallella skolsystem i Sverige, folkskolan för de fattiga 

och en skola för de mer bemedlade familjernas barn. Under 1890-talet blev folkskolan 

gemensam för alla, men enbart under de tre första skolåren. Först under 1950-talet blev hela 

skoltiden gemensam för alla oavsett samhällsklass. 1962 kom den första läroplanen med 

detaljerade kursplaner i varje ämne och förslag till upplägg av undervisning. Detaljstyrning-

en försvann successivt med varje ny läroplan för att försvinna i 1994 års läroplan då ämnes-

specifika mål tas upp i separata kursplaner och läroplanen innehåller nu endast de övergri-

pande målen för grundskolan (Linde 2005). 

 

Läraryrket har genomgått en stor förändring över tid. Vid genomförandet av en rad skolre-

former under 1900-talet har skolan gått från kursplaner med detaljstyrning till att lärarna 

själva får komma fram till hur målen i dagens kursplaner ska nås genom att författa egna, 

lokala kursplaner. I samband med detta har undervisningen också förändrats. Från att ha 

varit mestadels klassundervisning där läraren förmedlar kunskap till alltmer enskilt arbete, 

har därmed eleven fått större ansvar över sitt eget lärande och även större inflytande över 

detta (Carlgren, Ingrid 2005). 

 

                                                 
1
 Waldorflärarhögskolan, http://www.wlh.se/ (2011-03-15) 
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I dagens skoldebatt ses kunskap som mätbar av den nuvarande skolministern Jan Björklund. 

Detta har till följd att kunskap i framförallt svenska och matematik testas i diagnoser och 

nationella prov redan från skolår 3.  

 

3.2.1 Lpo -94 

Skolans uppdrag beskrivs i Lpo -94 som även beskriver de övergripande målen för grund-

skolan. De mer specifika målen inom varje ämnesgrupp tas upp i kursplanen för respektive 

ämne. Undervisningen ska bygga vidare på de kunskaper eleverna redan besitter och det 

poängteras i Lpo -94 att målen kan nås på flera olika sätt. 

 

I de inledande delarna av Lpo -94 tas leken och skapande verksamhet upp som viktiga delar 

hur eleverna tillägnar sig kunskap. Framförallt under de första skolåren har leken stor bety-

delse i barnens kunskapsutveckling. Likaså är det viktigt att alla elever erbjuds fysisk aktivi-

tet varje dag. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga till problemlösning och själv-

ständigt arbete. 

 

I målen att sträva mot skall skolan bland annat sträva mot att eleverna hittar sitt sätt att lära 

och ta till sig kunskap. De ska även känna trygghet och lära sig samspela med kamrater på 

ett respektfullt sätt. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sig både enskilt och i grupp. Till 

detta hör också att både lyssna, diskutera och argumentera. I uppnåendemålen tas bland an-

nat språkliga och matematiska förmågor upp, men även olika uttrycksformer såsom de este-

tiska ämnena bild och musik med flera. 

 

3.3 Nationella prov och betyg 

Från och med läsåret 2008-2009 infördes mål i svenska och matematik för skolår 3. I sam-

band med detta infördes även nationella prov i dessa ämnen. Proven är utformade för att 

bedöma om eleven nått upp till den lägsta godkända nivån på kunskaper i svenska och ma-

tematik. Provet är även menat att vara diagnostiskt, det vill säga även vara till hjälp i be-

dömning av elevers styrkor och svagheter. Detta kan vara en hjälp i skapandet av de indivi-

duella utvecklingsplanerna (Skolverket 2010). Waldorfskolan har tidigare endast behövt 

göra nationella proven i år 9, men i och med att de infördes för år 3 försvann undantaget för 

år 5 och 3. 

 

Waldorfskolan är en betygsfri skola. Istället får eleverna ett så kallat läsårsbrev. Detta är en 

form av skriftligt omdöme där läraren beskriver elevens utveckling i förhållande till sig själv 

och målen för undervisningen. Först i årskurs 12 ges betyg enligt samma betygssystem som 

den kommunala skolan (En väg till frihet 2007, s.9). Detta ges i form av ett slutbetyg som 

skall ses som ett komplement till det skriftliga slutbetyget som beskriver elevens kunskaper i 

förhållande till sig själva och undervisningens mål. I årskurs 9 kan eleverna få ut ett intyg på 

motsvarande godkänd i kärnämnena svenska, matematik och engelska för att kunna söka in 

till gymnasiet via fri kvot. 
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3.4 Kunskap och lärande 

3.4.1 Kunskap 

Detta kapitel tar upp en begreppsdefinition av begreppet kunskap. Jag har valt att presentera 

den definition som Läroplanskommittén (1994) utvecklade i samband med den utredning 

som ligger till grund för den nuvarande läroplanen, Lpo -94. 

 

Gustavsson (2002, s.15) skiljer på kunskap och information där information är något vi 

ständigt möter, medan kunskap är det som stannar kvar i minnet när vi tolkat och förstått 

informationen. Kunskap förekommer i olika former och Läroplanskommittén (1994, s.32-

34) har delat upp dessa i fyra kategorier: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa 

ska samverka med varandra för att bilda en helhet för eleverna.  

 

Faktakunskaper är det som vi vet något om och kan läsa oss till. Kunskapen är information 

eller överenskommelser av olika slag och som kan kvantifieras. Kunskapen kan alltså mätas 

i mer eller mindre. Exempel på faktakunskaper kan vara årtal, namn och platser inom histo-

ria eller lagar och regler inom samhällskunskap. Förståelsekunskap handlar om att veta in-

nebörden av företeelser och se samband. Detta ligger på ett teoretiskt plan.  För att kunna 

använda sig faktakunskapen krävs att man har fått förståelse för vad faktakunskapen inne-

bär. Vi kan memorera att 5*2=10, men vet vi inte vad tecknen står för finns ingen förståelse 

att bygga vidare på när talen blir svårare eller hamnar i andra kombinationer. Matematiken 

visar tydligt att det finns olika sätt att förstå något då det går att komma fram till samma svar 

på flera olika sätt. Färdighet är praktisk kunskap som vi kan öva upp. Det kan handla om att 

snabbt och säkert genomföra räkneoperationer eller forma bokstäver. Med färdighet menas 

även att veta hur något ska utföras och sedan kunna genomföra det. Detta kan ses som en 

praktisk motsvarighet till förståelsekunskap. När vi är förtrogna med kunskapen kan vi börja 

använda oss av den. Förtrogenhetskunskap är nära förknippad med sinnesintryck, vi lägger 

märke till vad för kunskap som kan användas i vissa situationer och när det inte går. Fakta, 

förståelse och färdighet är kunskapsformer som är synliga utåt, medan förtrogenheten är 

erfarenheter och kunskap som finns i bakgrunden, en grund att bygga vidare på (Läroplans-

kommittén 1994). 

 

Läroplanskommittén påpekar att alla dessa kunskapsformer finns i alla ämnen, men att ton-

vikten är olika beroende på ämnets karaktär. De poängterar även vikten av att alla kunskaps-

formerna tas upp i varje ämne för att eleverna ska få en helhetsbild av ämnet. De praktiska 

ämnena behöver en teoretisk dimension och de teoretiska ämnena behöver en praktisk di-

mension. 

 

Kunskapande, att skapa sitt eget kunnande, är något som tas upp av både Läroplanskommit-

tén (1994, s.34) och Liebendörfer (2008, s.3) som skrivit ett introduktionshäfte om Wal-

dorfskolan och Waldorfpedagogik.  Läroplanskommittén ställer kunskapandet mot kun-

skapsförmedling och menar att kunskapsförmedlingen handlar om en kunskapssyn där det 

finns ett rätt och fel och slutprodukten lätt hamnar i fokus. I kunskapandet däremot är det 

processen som är det viktiga. Liebendörfer å sin sida talar om att förena teori och praktik 

genom att låta konsten bli en del av undervisningen. Det kan handla om att konkretisera med 

hjälp av bild, men också att utveckla fantasin. 

 

Gustavsson (2002) diskuterar kunskapsbegreppet till stor del utifrån praktisk kunskap och 

teoretisk kunskap. Han menar att praktisk och teoretisk kunskap både kan ses som olika 

former av kunskap eller som aspekter av kunskap. Han lutar främst åt det senare och lyfter 

fram flera exempel på detta. Han talar till exempel om hur kunskap kan sitta i kroppen och 

att hjärnan inte ska ses som frånskild människokroppen. Han tar även upp hur praktisk kun-
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skap kan ses som en form av tyst kunskap, en kunskap man tillägnar sig bland annat genom 

yrkeslivet eller praktisk verksamhet. Som motsats sätts då den vetenskapliga inskolade kun-

skapen som man läser sig till. Han poängterar dock att ingen kunskapsform är bättre än den 

andra, utan bara olika sidor av ett och samma mynt. 

  

3.4.2 Lärande 

Förutsättningar för lärande skapas på många sätt. Dysthe (1996) kommer i sin fältstudie 

fram till att ett flerstämmigt, dialogiskt klassrum gynnar elevernas lärande på ett helt annat 

sätt än  det enstämmiga, monologiska klassrummet. Med dialogiskt klassrum menar Dysthe 

ett klassrumsklimat där eleverna kommer till tals på olika sätt och är delaktiga och aktiva i 

sitt lärande. I det monologiska klassrummet är läraren förmedlare av kunskap och eleverna 

passiva mottagare som reproducerar kunskap i färdiga läromedel istället för att aktivt vara 

med och skapa den. 

 

Dysthe anser att även om det är bra att eleverna lyssnar på vad läraren vill förmedla till dem, 

måste de även samtala och skriva. Att skriva menar hon har vissa fördelar över samtalet då 

det bland annat ger mer tillbakadragna elever möjlighet att både använda sig av språket och 

att formulera sig utan att behöva göra det högt inför klassen. Å andra sidan kan det även 

innebära att elever som drar sig för att skriva blir passiva och inte deltar i arbetet. Dysthe 

anser dock att det är viktigt att eleverna skriver då detta är ett sätt för dem att lära sig att 

formulera sina tankar och dessutom bli delaktiga i sitt lärande. 

 

Engagemang är också en viktig del i lärandet enligt Dysthe. Hon menar att det är viktigt 

både från lärarens sida och men också elevernas. För att skapa engagemang är autentiska 

frågor, samt återkoppling till elevernas tankar, frågor och erfarenheter viktiga verktyg för 

lärande. Med autentiska frågor menar Dysthe öppna frågor där eleverna får svara utifrån vad 

de anser och tror om saker och ting, alltså svar som eleverna inte kan läsa sig till i böcker. 

Hon anser att om eleverna får känna att de kan bidra till undervisningen med sina tankar och 

erfarenheter, blir de också mer engagerade. 

 

3.5 Teoretisk utgångspunkt  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilken syn några lärare inom den kommuna-

la skolan och Waldorfskolan har på kunskap och lärande. Det finns några olika teoretiska 

perspektiv kring lärande, bland de vanligaste perspektiven hör det behavioristiska, det kog-

nitiva och det sociokulturella. I detta arbete kommer jag att fokusera på det sociokulturella 

perspektivet vilken även blir min teoretiska utgångspunkt. En av de stora teoretikerna inom 

detta perspektiv är Roger Säljö.  

 

Dysthe (2003) beskriver sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande utifrån flera olika 

teoretiker. Hon delar upp teoriperspektivet i sex olika kategorier utifrån viktiga aspekter på 

lärande. Dessa kategorier är att lärandet är situerat, mestadels socialt, distribuerat, medierat, 

språket har en central roll och lärandet sker genom deltagande i en praxisgemenskap. Nedan 

tas några av dessa aspekter upp.  

 

Med situerat lärande menas att lärandet sker i ett sammanhang, en kontext. Vad vi lär oss är 

beroende av i vilken kontext vi befinner oss i. Enligt Dysthe finns det dock olika tolkningar 

på vad kontext är och hur skolan ska skapa ett meningsfullt lärande. Hon talar här om auten-

tiskt lärande och att vissa anser att skolan ska skapa detta genom att likna världen utanför. 

Andra, å sin sida, anser att autentiskt lärande är att skolan ska förbereda eleverna för ett livs-

långt lärande, att kunna lära utanför skolans miljö och få verktyg för detta genom att de övas 
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i problemlösning och tänkande. Säljö (2000) menar på att de viktigaste kunskaper och insik-

ter vi tillägnar oss i livet är de vi tillägnar oss i andra sammanhang än i institutionaliserade 

miljöer såsom skolan. Dessa tillägnar vi oss genom samspel med andra och ofta i vardagliga 

situationer. Enligt Dysthe är lärandet socialt på så sätt att lärandet sker i mötet mellan män-

niskor. Även om lärandet sker individuellt, sker detta i en social kontext då det sker en inter-

aktion mellan individen och artefakten som kan vara skapad av naturen eller av någon annan 

människa. 

 

Samhället bär på mer kunskap än vad individen förmår att bära. Den gemensamma kunska-

pen är grunden för en fortsatt utveckling. Kunskap finns bevarad i föremål och artefakter 

som är ett hjälpmedel att föra vidare kunskap till nya generationer. Inom ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande ses språket som den viktigaste artefakten för att förmedla kunskap, 

eller mediera som det också kallas. Språket kan även bevara kunskap i olika redskap såsom 

böcker och ljudinspelningar (Säljö 2000; Dysthe 2003). 

 

Kommunikation och språk är mycket viktiga delar i lärandet enligt det sociokulturella per-

spektivet. Man talar till och med om att det är en grundläggande förutsättning för att kunna 

lära och tänka. Från det att vi är mycket små lär vi oss genom att kommunicera med omgiv-

ningen med hjälp av kroppsspråk och sedan även med det muntliga språket. Lärandet sker 

genom att lyssna på, härma, samtala och samspela med andra människor. I leken sker läran-

det i en kombination av språkligt och praktiskt samspel (Dysthe 2003, s.48). 

 

Förr i tiden skedde mycket av lärandet genom handens arbete i skapande av föremål som 

skulle underlätta vardagen. Lärande som har med skapande att göra är än idag av stor bety-

delse i samhället när det gäller att utveckla nya föremål och lösningar. Lärande handlar alltså 

inte enbart om intellekt och tänkande, utan även om att pröva sig fram med hjälp av handens 

och kroppens arbete (Säljö 2008, s.12-13). 

 

Dessa aspekter av det sociokulturella perspektivet har hjälpt mig att analysera hur lärarna i 

min intervjustudie ser på kunskap och lärande.  
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4 Metod 
Utgångspunkten för detta arbete är hermeneutisk, alltså att det inte finns en enda sanning. 

Sanningen är relativ och beror på tidigare erfarenheter. Det handlar alltså om att bygga vida-

re på tidigare kunskaper genom att ta reda på nya saker om ett fenomen och revidera den 

tidigare kunskapen (Thurén 2007, s.61). Hermeneutik är den vetenskapliga teorin bakom 

kvalitativa metoder, vilka jag använder mig av genom intervjuer. 

 

4.1 Intervju 

Intervju är ett strukturerat samtal med givet fokus. Detta innebär att jag som intervjuar leder 

samtalet på ett sådant sätt att frågorna ger svar på frågeställningen (Kihlström 2007, s.48). 

Lantz (2007, s.45) talar om fyra olika typer av intervju, öppen, öppen riktad, halvstrukture-

rad och strukturerad intervju. De öppna intervjuerna går mot det hermeneutiska, kvalitativa, 

hållet medan de strukturerade går mot det positivistiska, kvantitativa med ja- och nejfrågor.  

Den öppna intervjun som jag använder mig av, karaktäriseras av att frågorna ställs så att 

respondenten får berätta om sina tankar och uppfattningar kring ett fenomen, alltså inte frå-

gor där svaret endast blir ett ja eller nej utan ger en fördjupning i ämnet (Kihlström 2007, 

s.49).  

 

Mina frågor kommer i en ordning som följer ett logiskt mönster, alltså inte hoppar mellan 

olika ämnesområden. Lantz (2007, s.58-59) menar att frågorna inte är fasta i de öppna inter-

vjuformerna, utan skulle respondenten börja tala om något som skulle tas upp senare, går det 

bra. Inledningsvis börjar jag enligt Lantz’s modell med lite enklare bakgrundsfrågor för att 

göra intervjusituationen avspänd, för att sedan gå vidare med de frågor som svarar mot pro-

blemområdet och frågeställningarna Mina frågor är formulerade utifrån att respondenterna 

berättar och beskriver hur de gör och förhåller sig till olika saker. 

 

Under intervjun går det inte att ställa sig helt objektiv, eftersom vi färgas av vår förförståel-

se. Denna förförståelse skrev jag ner innan intervjun genomfördes, för att i största möjliga 

mån kunna bortse från den under intervjutillfället och analysen. Detta på grund av att jag 

annars kan lyssna efter det jag vill höra och inte det som faktiskt sägs (Kihlström 2007, s.48-

50). Jag har endast intervjuat för mig helt okända personer. 

 

Miljön har inverkan på intervjun, en lugn miljö utan störningsmoment såsom människor som 

passerar förbi är att föredra. Mina intervjuer är därför gjorda antingen i klassrummen efter 

skoltid, eller i ett enskilt rum då lärarna hade en timme fri. Tiden för intervjun ska vara så 

pass lång att alla frågor hinns med utan stress och utan risk att bli avbruten, men intervjun 

bör inte heller vara mer än en timme eftersom det finns risk att trötthet gör att man tappar 

fokus (Kihlström 2007, s.51). Mina intervjuer tog mellan 35 och 60 minuter att genomföra.  

 

4.2 Validitet och reliabilitet 

För att försäkra mig om validiteten, att jag undersöker det jag avser att undersöka, har inter-

vjufrågorna (bilaga 2) granskats av och diskuterats med handledaren för att se att syftet och 

frågorna berör samma problem. Lantz (2007, s.14) menar att validitet ofta förknippas med 

att det går att generalisera. En intervjustudie tar reda på människors subjektiva tankar och 

uppfattningar om ett fenomen och behöver därför inte kunna generaliseras. 
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För att säkerställa reliabiliteten, tillförlitligheten har jag att spelat in intervjuerna. Detta ger 

mig bland annat möjlighet att göra korrekta citat i rapporten. Lantz (2007, s.106) förespråkar 

ljudinspelning under intervjun eftersom det kan vara svårt att få med allt som sägs ifall det 

bara skrivs ned. Lantz menar att det även finns en risk att det som skrivs ned är tolkningar av 

det vi hör och att information utesluts på ett slumpmässigt vis, alltså att vi bara hör det som 

bekräftar syftet utifrån vår förförståelse. En nackdel med ljudupptagning kan vara att re-

spondenten kan känna sig obekväm inför att bli inspelad. 
 

4.3 Genomförande 

De två intervjuerna på kommunal skola genomfördes efter skoltid i respektive lärares klass-

rum. Tid och plats för intervjuerna valdes av respektive lärare. Waldorflärarna intervjuades i 

ett avskiljt rum under skoltid, vilket medförde avbrott vid den ena intervjun. Intervjuerna var 

avslappnade och kan liknas vid samtal. Ingen av respondenterna avböjde inspelning av in-

tervjun, vilket har underlättat analysen. 

 

4.4 Etik 

Enligt de forskningsetiska principer (2002) som Vetenskapsrådet slagit fast, är det viktigt att 

individen inte pekas ut till förmån för forskningen. Därför finns det fyra krav på hur forsk-

ningen bedrivs så att individen skyddas; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet handlar om att de som deltar i undersökningen ska få information om 

undersökningen, att deltagande är frivilligt och att det är tillåtet att avbryta sin medverkan 

(Forskningsetiska principer, 2002, s.7). I samband med att jag tillfrågande respondenterna 

informerades de både om undersökningen och hur deras deltagande skulle gå till genom ett 

missivbrev (bilaga 1). Denna information togs även upp vid intervjutillfället. 

 

Samtyckeskravet innebär att respondenten går med på att delta i undersökningen och att för-

äldrar ger sitt samtycke ifall barn ingår i undersökningen. Liksom i informationskravet hand-

lar det även om att respondenten får avbryta sin medverkan utan påtryckningar om att fort-

sätta (Forskningsetiska principer 2002, ss.9). Eftersom det enbart är vuxna personer som 

ingår i min undersökningsgrupp, behöver jag inte söka samtycke mer än från respondenter-

na. 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att ge respondenten anonymitet och att materialet inte 

kommer i orätta händer (Forskningsetiska principer 2002, s.12). I undersökningen tas hän-

syn till detta genom att ge respondenterna fingerade namn, inte heller skolorna nämns vid 

namn eller på vilken ort de finns. Allt bandat material raderas efter att undersökningen är 

avslutad.  

 

Nyttjandekravet handlar om att det material som samlas in, inte används till något annat än 

det är avsett för (Forskningsetiska principer 2002, s.14). Det material jag samlat in kommer 

alltså endast att användas till denna uppsats. 
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4.5 Urval 

Deltagarna i undersökningen är lärare i skolår 1-3. Två lärare representerar den kommunala 

grundskolan och två lärare representerar Waldorfskolan.  En av lärarna arbetar i skolår 2 på 

en mindre kommunal skola. Den andra läraren i kommunal skola i skolår 1 på en F-9-skola. 

Waldorflärarna arbetar i skolår 2 respektive 3 i en Waldorfskola.  

 

Jag var i kontakt med många skolor, men flera av de tillfrågade inom den kommunala skolan 

avböjde på grund av hög arbetsbelastning. 

 

4.6 Analys 

Analysen har skett enligt Lantz’s (2007) metod att analysera svaren och utifrån det finna 

olika kategorier som svarar mot syftet. Jag har utifrån de transkriberade texterna bildat kate-

gorier som svarar mot mitt syfte och dessa kategorier är Hur – organisation av undervisning 

och läxor, Vad – syn på ämnena, arbetsuppgifter och läromedel samt Varför – synen på lä-

rande och kunskap.  

 

Efter att jag transkriberat intervjuerna läste jag igenom dessa och sorterade upp vad respek-

tive respondent svarat på de olika frågorna och slutligen även gjort en sammanställning av 

vad de uttryckt för syn på kunskap och lärande genom hela intervjuerna. Utifrån dessa dela-

de jag sedan upp svaren i de kategorier jag beskrivit ovan. 
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5 Resultat 
Detta kapitel tar upp fyra lärares beskrivning av hur de organiserar sin undervisning, vilka 

metoder de använder och hur de ser på kunskap och lärande i sina olika klasser, två i kom-

munal skola och två i Waldorfskola. Resultatkapitlet är uppdelat i fyra delar. Först kommer 

en presentation av lärarna, sedan är innehållet ur intervjuerna uppdelat i Hur, Vad och Var-

för.  

 

Barn och elever ska läsas synonymt i rapporten. Lärarna kallar jag för Krister och Kajsa, och 

de arbetar i den kommunala skolan samt Wivi och Wera som arbetar i Waldorfskolan. 

 

5.1 Presentation av lärarna 

Wivi arbetar i skolår 2 i en Waldorfskola som sträcker sig från skolår 1 till skolår 12, mot-

svarande tredje året på gymnasiet. Hon utbildade sig till Waldorflärare vid en av Sveriges 

två Waldorflärarutbildningar och är nu inne på sitt sjunde år som lärare. Wivi hade från bör-

jan tänkt bli ämneslärare i textil men efter att ha börjat sin utbildning till Waldorflärare kom 

hon fram till att hon hade fallenhet för att undervisa och hon tyckte det var roligt. Läraryrket 

var inte högt rankat av Wivi, då hon haft dåliga erfarenheter av skolan från sin egen skoltid. 

Men när hon började på Waldorflärarutbildningen förstod hon att hon saknat en helhetssyn 

på lärandet, vilket hon möttes av i sin utbildning till lärare. 

 

Wera har arbetat som Waldorflärare i ungefär 14 år. Det hela började med att hon gärna ville 

att hennes barn skulle få gå i Waldorfskola och tillsammans med andra föräldrar startade 

hon en Waldorfskola. Där arbetade hon sedan samtidigt som hon på deltid utbildade sig till 

Waldorflärare. Innan dess har Wera bland annat studerat historia och arkeologi. Nu arbetar 

hon i skolår 3 på samma skola som Wivi. Både Wera och Wivi kommer att följa sina klasser 

från skolår 1 till 8, vilket är brukligt inom Waldorfskolan. 

 

Krister har arbetat som lärare i cirka 30 år och arbetar nu i skolår 2 i en kommunal F-3-

skola. Klassen tog han över under hösten då den delades i två paralleller och han kommer att 

ha dem till dess att de ska byta skola efter skolår 3.  Han är utbildad lågstadielärare och har 

även vidareutbildat sig inom matematik och NO. Innan Krister utbildade sig till lärare arbe-

tade han med människor på olika sätt då han bland annat var simtränare för barn och skol-

värd. Att det slutligen blev läraryrket han fastnade för beror på att han trivdes i arbetet med 

barn och blev uppmuntrad av sina arbetskamrater på skolan där han var skolvärd, som tyckte 

att han hade talang att möta barnen. 

 

Kajsa arbetar i skolår 1 i en kommunal F-9-skola. Hon arbetar i ett arbetslag där förskole-

klassen, skolår 1 och 2 ingår, hon kommer alltså att lämna över sin klass inför skolår 3, vil-

ket eventuellt kommer att ändras i och med de nationella proven i år 3. Hon visste tidigt att 

hon ville bli lärare, eftersom hon tycker om undervisning och mötet med barnen, därför ut-

bildade hon sig i slutet av 1990-talet till lärare för årskurs 1-7 inom svenska och SO. Kajsa 

valde att bli lärare inom svenska och SO utifrån att det är ämnen som hon brinner för och 

tidigare hade med sig mycket av från gymnasietiden.  
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5.2 Hur – Organisation av undervisning och läxor 

Detta avsnitt handlar om hur lärarna organiserar dagen, en lektion och om deras inställning 

till läxor. Varje lärare presenteras för sig för att sedan jämföras med varandra i ett avsnitt 

kallat Likheter och skillnader. 

 

5.2.1 Wivi 

I skolår 2 som Wivi undervisar i, börjar varje dag med en kort promenad klockan 8:10. I 

klassrummet börjar sedan dagens första lektion som alltid är periodundervisning. Periodun-

dervisningen återkommer varje morgon med samma ämne under tre till fyra veckor och vid 

intervjutillfället har klassen matematikperiod. Efter den första rasten ligger det en övnings-

timma på schemat. Övningstimmarna används till språkundervisning i både engelska och 

tyska, samt matematik och svenska. Efter lunch ligger ofta de mer praktiska ämnena och i 

skolår 2 är det målning och textilslöjd de arbetar med, men några dagar ligger det även öv-

ningstimmar på eftermiddagen. Schemat ligger fast från vecka till vecka, men innehållet i 

perioderna byts ut med jämna mellanrum. Wivi önskar att de ämnena som riktar sig mot 

huvudet och tänkandet ska ligga tidigt på dagen, medan de praktiska ämnena ligger på ef-

termiddagen, detta går dock inte alltid att få till rent schematekniskt. 

 

Morgonlektionen börjar med en liten samling, där klassen läser en morgonvers och sjunger 

en sång. Under matematikperioden har Wivi valt att läsa en berättelse, medan under andra 

perioder kan det vara mer av musik och sång. Denna del av morgonperioden kallar hon för 

den rytmiska perioden och den återkommer varje morgon innan själva periodarbetet påbör-

jas. I matematikperioden handlar arbetet om att öva in matematiken genom olika lekar och 

tankeövningar som i slutet av lektionen bearbetas i ett periodhäfte genom att rita det de hållit 

på med och skriva talet som hör till. 

 

Wivi nämner inte läxor spontant, eftersom det inte är något hon arbetar med för tillfället. 

Hon anser att barnen ska få vila från skolarbetet när de är hemma, framförallt i de lägre klas-

serna. Senare i skolår 2 eller början av skolår 3 kommer Wivi att börja ge små hemuppgifter, 

men de kommer till en början inte vara kopplade direkt till tänkandet utan vara mer att de 

ska samla något som sedan kan användas i skolan. 

 

5.2.2 Wera 

Skoldagen börjar alltid samma tid och i skolår 3 börjar dagen med att Wera hälsar på varje 

barn och tar dem i hand. De börjar ofta utomhus med någon form av rörelse innan de går in 

och har dagens första lektion, morgonperioden, som vid tillfället för intervjun är Gamla tes-

tamentet. Efter första rasten försöker Wera lägga in språkundervisning och efter lunch har 

hon ofta mer praktiska ämnen som exempelvis hantverk. Denna uppdelning mellan ämnena 

har hon i bakhuvudet när hon lägger schemat, men det är inte alltid det går att få till schemat 

just så. Wera anser att eleverna ska ha fått både teoretisk kunskap och fått arbeta med något 

konstnärligt som tilltalar känslorna varje dag. 

 

Morgonperioden börjar med en rytmisk del med morgonspråk – en vers som läses varje 

morgon, sånger som hör ihop med årstiden, flöjtspel eller olika pedagogiska lekar som ofta 

är kopplade till huvudräkning. Därefter börjar periodarbetet och då börjar Wera med att låta 

barnen återberätta vad de gjort dagen innan. Sedan bearbetar barnen det i sina arbetsböcker, 

periodhäften, i ord och bild. Som avslutning på lektionen berättar hon något nytt om ämnet 

eller att de tar reda på något nytt tillsammans, beroendes på ämnets karaktär. Det nya bear-

betas dagen efter. 
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Weras inställning till läxor är att skolarbetet först och främst ska ske i skolan. Det som ele-

ven tar med hem ska vara sådant de klarat av i skolan som de sedan övar. I skolår 3 som hon 

har får eleverna i uppgift att öva på den multiplikationstabell de håller på med och förhöras 

en gång under veckan av någon i hemmet. I övrigt tycker Wera att läxor kan vänta till skolår 

4-5 och även då ska det ses som en repetition eller övning på något som de redan klarat av. 

Hon anser att läxorna inte ska vara något som man läser på för att kunna redovisa. Wera 

tycker att läxor lätt blir orättvisa om hela klassen får samma uppgifter, eftersom de då inte är 

anpassade efter individens förutsättningar och hon ifrågasätter det rimliga i att en elev klarar 

att göra sin läxa på fem minuter, medan en annan får sitta i över en timme. Hon menar att 

det inte är säkert att den eleven som suttit längst har lärt sig mest. Läxorna borde individan-

passas anser hon, men hon ser också det orimliga i att göra individuella uppgifter till 20 ele-

ver. 

 

5.2.3 Krister 

Skoldagen i skolår 2 börjar med uppställning utanför klassrummet och att Krister hälsar på 

barnen en och en. Dagens schema står skrivet på tavlan och de har en gemensam genomgång 

av dagen. Dagen som Krister beskriver fortsätter efter genomgången med ett pass med läs-

ning och ett pass med ”matteprat” där de diskuterar och resonerar kring matematik. Efter 

den första rasten ligger en matematiklektion där barnen arbetar med matteböckerna och efter 

lunchen har de temaarbete om kroppen. Schemat är flexibelt och kan ändras från vecka till 

vecka. Det som är bestämt är rasttider och idrottstimmarna där en grupp har idrott och resten 

av klassen är i klassrummet. Krister försöker få till att matematikundervisningen ligger 

främst på förmiddagen, gärna innan första rasten och efter lunch försöker han få in lite friare 

arbete. Schemat anpassas efter vad som passar gruppen bäst. 

 

Första lektionen börjar alltid med att Krister pratar med klassen om sådant som behöver tas 

upp, genomgång av dagen samt dagens datum, veckodag och månad. Lektionerna är upplag-

da dels med arbetsuppgifter enskilt eller i grupp och dels diskussion och resonemang kring 

exempelvis en uppgift i matematiken eller stavning i skrivningen. Hur han lägger upp arbe-

tet varierar utifrån vad gruppen behöver, han varierar metoderna för att eleverna ska få olika 

vinklingar på arbetet.  

 

I Kristers klass får barnen några läxor per vecka, eller hemuppgift som han hellre vill kalla 

det för. Han tar främst upp veckans ord där barnen får tio ord som de ska öva på under veck-

an för att lära sig stava dem och träna handstilen. På fredagen har Krister ett stavningstest 

där eleverna får testa sig själva hur många ord de kan stava, och lyckas de inte får de till 

måndagen på sig att förbättra sig. Syftet med läxorna är att dels göra hemmet delaktigt i 

skolarbetet och dels det som Krister kallar för överinlärning, det vill säga att repetera och 

öva tills det sitter när barnen förhoppningsvis har lite mer lugn och ro. Det kan handla om att 

öva upp flyt i läsningen eller automatisera områden inom matematiken. 

 

5.2.4 Kajsa 

Kajsa, som har skolår 1, har valt att skoldagen i hennes klass ska börja lugnt och att barnen 

får droppa in i klassrummet mellan 8:00 och 8:10. Under denna tid sätter sig barnen på sina 

platser och läser en liten stund innan skoldagen drar igång. Första lektionen börjar med en 

genomgång av dagens schema, dagens datum och om någon har något att berätta. Därefter 

drar skolarbetet igång och på måndagar brukar första timmen vara genomgång av en ny bok-

stav. Därefter är det rast och idrott och efter lunchen på måndag och tisdag är det halv-

klasstimma. Schemat är flexibelt och kan varieras från vecka till vecka och fylls framförallt 

med svenska och matematik, men även andra ämnen såsom engelska, utelek och Akvarium 

som är arbete över klassgränserna med förskoleklassen och skolår 2. Kajsa försöker lägga 

mycket genomgångar på förmiddagen och friare arbete på eftermiddagen. 
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Skolan är med i ett matematikprojekt där lektionsupplägget är strukturerat med noggranna 

genomgångar med laborativt material och sedan enskilt arbete med stenciler och olika ar-

betsuppgifter. Även bokstavsgenomgången börjar med en genomgång följt av eget arbete 

både konkret och i läroböcker. 

 

Barnen får en läsläxa och en matematikläxa per vecka. Läsläxan ska de läsa på varje dag för 

att få flyt i läsningen, eftersom de inte hinner med att läsa så mycket de behöver i skolan. 

Sedan går de igenom läxan på halvklasstimman och bearbetar den genom att skriva om den, 

därmed övar barnen även upp läsförståelsen. Matematikläxan är kopplad till vad de gör i 

matematiken den veckan. Kajsa talar här om överinlärning, att vissa moment behöver nötas 

in genom repetition för att det inte ska glömmas bort. Läxorna är även en del i att göra för-

äldrarna delaktiga i vad som sker i skolan. 

 

5.2.5 Likheter och olikheter 

Alla fyra lärarna anser att det mer tankekrävande arbetet ska ligga före lunch och de mer 

estetiska ämnena ska ligga efter lunch. De upplever alla att barnen är mer vakna och har 

lättare att koncentrera sig innan hunger respektive matsmältning tar bort fokus från arbetet.  

 

Veckoschemat skiljer sig åt mellan Waldorfskolan och den kommunala skolan. Waldorfsko-

lans schema ser likadant ut från vecka till vecka, med ett periodschema som löper över året 

med periodbyten var tredje till fjärde vecka. De kommunala skolorna har istället scheman 

med många tomma rutor som fylls med olika saker från vecka till vecka utifrån vad de be-

höver fokusera på för tillfället, mestadels svenska och matematik. 

 

Lektionsupplägget skiljer sig åt mellan alla lärarna. Wivi beskriver hur hon använder sig 

mycket av leken. Wera har en bestämd struktur på sina morgonlektioner med att barnen be-

arbetar med först återberättande och sedan skrivande av periodhäfte, avslutningsvis berättar 

hon något nytt. Även Kajsa har en bestämd struktur med genomgångar och sedan eget arbe-

te. Krister varierar sitt arbetssätt och därmed är upplägget olika från lektion till lektion. 

 

Inställningen till läxor skiljer sig även den skolorna emellan. Krister och Kajsa talar båda om 

att läxorna har en funktion av att öva och repetera. De ger eleverna läxor i både läsning och 

matematik för att de ska få ett bra flyt. Krister som har skolår 2 ger även läxa för att öva 

stavning med veckans ord. De pekar båda på att läxorna hjälper till att göra hemmet delak-

tigt. Wivi och Wera anser att skolarbete ska göras i skolan och inte hemma. De anser att 

läxor ska komma först i mellanstadiet och ska till en början vara repetition. 

 

5.3 Vad – Ämnen och läromedel  

Detta avsnitt tar upp vilka ämnen de olika lärarna tycker är viktigast att ta upp varje dag, 

vilka läromedel de använder, vilken typ av arbetsuppgifter eleverna får i matematik, samt för 

Waldorfskolan hur periodhäftet används i undervisningen. Matematiken är i fokus eftersom 

detta var något alla lärarna berättade om och det ger möjlighet att lättare jämföra vilka ar-

betssätt lärarna använder sig av. 
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5.3.1 Wivi 

Det ämne som Wivi anser är viktigt att det tas upp varje dag, är det som hon har i periodun-

dervisningen. Har hon historiaperiod, är det historia som är viktigast att ta upp varje dag den 

veckan och är det matematikperiod är det matematik. I matematiken arbetar hon mycket 

utifrån leken och gör klappövningar. Arbetsuppgifterna de får är i huvudsak att delta i öv-

ningar. Wivi menar att mycket av lärandet en bit in i skolår 2 sker genom härmning och att 

övningarna knyter an till detta. Sedan bearbetas det, som de har arbetat med kroppsligt, i 

periodhäften med bild och i matematiken de tal som hör till övningen.  

 

Wivi använder sig inte av tryckta läromedel, utan använder sig istället av barnen och deras 

kroppar som resurs. 
 

/…/alltså läromedlet är ju kroppen kan man ju säga, barnens egna kroppar liksom, att man inte 

ständigt använder huvudet som en kommunikationstavla utan att kroppen är en, blir en del utav 

kunskapandet liksom, att när vi klappar och hoppar in gångertabellen så gör ju vi det ur det per-

spektivet att faktiskt kroppen, både känner igen och är en del utav hela barnet, alltså att kroppen 

är ju också nånting som minns och när man sen högre upp gör en gångertabell så är det inte bara 

huvudet som tänker fram gångertabellen, utan det är ju faktiskt kroppen också som är där, som 

en helhet, eller som en del av barnet liksom, och därmed så besitter man ju kunskapen också/…/ 

 

Arbetet med periodhäftet kan ses som att barnen skapar sitt eget läromedel. Barnen är med 

och tillverkar sina periodhäften från vikning av papper till färdig bok. Wivi anser att det är 

viktigt att barnen får följa tillverkningsprocessen och får förståelse för att det ligger arbete 

bakom de färdiga tingen.  

 
/…/framförallt just den här omvandlingen liksom att, att man får någonting utav nån, och att man 

gör om det liksom på nåt sätt, låter det gå igenom sig. Det blir ju ett kunskapande på djupare 

nivå, än att bara få nånting färdigt som man bara läser själv liksom, eller använder dig utav fär-

diga uppgifter, det blir en fördjupad kunskap blir det ju, i längden om man säger så. Även om det 

lilla barnen inte är medvetna om det så, så blir det ju faktiskt det. 

 

Syftet med periodhäftena är att barnen ska bearbeta det som de har gjort och vad de 

har hört läraren berätta om, genom bild och text. Wivi beskriver det som att skapa sin 

egen kunskap istället för att få den serverad att läsa sig till i böcker. 

 

5.3.2 Wera 

Wera ser periodundervisningen som det viktigaste att ta upp varje dag, att barnen får fördju-

pa sig i ett ämne varje morgon under några veckors tid. Därefter tycker Wera att det är vik-

tigt att just det ämnet får vila tills ämnet återkommer som period.  

 
/…/eftersom man har periodundervisning, så tar man ju upp det ämnet varje dag under den peri-

oden. Och sen är det ju viktigt att låta det vila också ligga till sig lite också i hjärnan, om man till 

exempel har en matteperiod, så låter man ju det vila till nästa matteperiod /…/ 

 

Den rytmiska delen som inleder morgonlektionen anser Wera också är av stor vikt. den in-

nehåller ofta språk och matematik på något sätt genom verser, sånger och rytmer. Språk och 

matematik tas ofta upp varje dag, men inte nödvändigtvis som en hel lektion utan integrerat i 

den övriga undervisningen. 

 

De arbetsuppgifter barnen får i matematiken är både muntliga och skriftliga. Wera berättar 

att hon kan minst tio sätt att öva multiplikationstabellerna, både muntligt och skriftligt. Det 

kan vara att barnen arbetar i små grupper, gemensamt på tavlan eller med spelkort. En del av 

de uppgifterna de arbetat med skriver barnen ner i sina böcker och i samband med att de 

skriver multiplikationen i boken, tar de även upp divisionen som hör ihop. I matematiken 
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har de inga böcker med färdiga uppgifter, utan när barnen ska räkna olika räkneuppgifter, 

skriver de hela uppgiften själva i sina arbetsböcker.  

 

Det enda tryckta läromedel Wera använder i sin undervisning är en läsebok. Till en början 

utgår läsningen ifrån det barnen själva har skrivit och det första som de skriver i skolan är 

sådant de kan nästan utantill. Läraren är en viktig resurs i barnens lärande, då det är hon som 

förmedlar innehållet muntligt. Därmed är det viktigt att läraren kan berätta levande och in-

tressant, så att det fångar barnens intresse och inte blir för torrt och teoretiskt. I historia visar 

Wera upp bilder som hör till det hon berättar om och ibland plockar hon även in föremål 

som hör till perioden, till exempel redskap och säd när de arbetar med bondgården. 

 

Periodhäftet anser Wera är ett viktigt medel för barnen att bearbeta det de har lärt sig. De 

bearbetar innehållet och får därmed kunskap, samtidigt som de lär sig formulera egna texter 

och disponera sidor med text och bild. Wera menar att många elever lär sig genom att skri-

va: ”/…/ många elever har ju ett sätt att lära sig genom att anteckna. Man kan säga att på ett 

vis är det ju, bara genom att skriva texten så är det en väg till kunskap.” 

 

5.3.3 Krister 

Krister försöker lägga upp undervisningen med både svenska och matematik varje dag för 

att skapa en kontinuitet i lärandet i just de ämnena eftersom det finns tydliga mål för vad 

barnen ska kunna i både svenska och matematik i år 3. Därför fokuserar den mesta under-

visningen kring just dessa ämnen. I matematiken förbereder Krister sina elever även inför 

målen i år 5, där barnen bedöms i problemlösning och diskussion. 

 

I matematikundervisningen arbetar Krister mycket med att diskutera matematiken med bar-

nen. På det viset får de upp ögonen för att en uppgift kan lösas på flera sätt än vad mattebo-

ken tar upp. Han vill att barnen ska förstå att matematik inte bara är ett skolämne, därför 

kopplar han ofta matematiken till vardagen så att barnen kan relatera till det. Genom att dis-

kutera och resonera kring matematiken i boken kan barnen dela med sig av sina metoder och 

de kan lära av varandra. Problemlösning i grupp är även det en viktig del av Kristers under-

visning. I det övar barnen på att samarbeta, det fungerar inte att en i gruppen gör allt själv. 
 

/…/ diskutera, prata matte bygger ju på att jag tar upp olika problemlösningar och så får dom re-

sonera, både med sig själv först, skriva ner på papper, sen får dom prata i kanske i grupp vid vis-

sa tillfällen, mindre grupp… ”Ja just de, jaha, har du gjort det så? Hur tänkte du då?” – och sen 

pratar vi i storgrupp, och då går jag runt till dom här smågrupperna och lyssnar på dom. Och då 

har jag märkt att samtala om matematik, hur man löser de, då! Det är mycke mer givande än att 

du gör den ena matteuppgiften som du ändå inte begriper, du har bara knäckt koden men du vet 

inte: har jag förstått detta? För det handlar om att det måste sitta inne i kroppen, det måste sitta i 

som en rutin… och det gör man inte om man bara liksom mal på hela tiden. 

 

Förutom matteboken använder Krister konkret material i form av plockmaterial och labora-

tivt material. Han använder sig av stenciler av olika slag med bland annat bilder där de olika 

fälten målas utifrån svar på räkneuppgifter, men även uppgifter ur gamla läromedel. Ibland 

hämtar Krister även material från internet som de tittar på gemensamt via en projektor.  

 

5.3.4 Kajsa 

Under de första skolåren tycker Kajsa det är viktigt att fokusera på svenska och matematik. 

Därför arbetar hon mycket med att läsa varje dag och även skriva något. Matematiken tas 

upp nästan varje dag. Kajsa berättar att de hela tiden arbetar mot målen i år 3 genom att de 

har lokala kursplaner där de brutit ner målen för år 3 med vad de ska göra i de olika skol-

åren. 
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När Kajsa arbetar med matematik har hon i början av lektionen en genomgång där barnen 

får bygga ”talhus” av laborativt material. Materialet består av röda och blå bitar i varierande 

storlek beroendes på vilket tal de symboliserar. Barnen kombinerar de röda och blå bitarna 

för att bygga olika talhus som är summan. De vet även att de ska läsa den röda siffran före 

den blå. En röd 3a plus en blå 2a är talhuset 5, likaså är en röd 2a och en blå 3a, eller en röd 

1a och blå 4a också 5 (figur 1.). 

  
 

Figur 1. Talhuset 5 med röd 3a och blå 2a 

 

Syftet med denna strukturerade metod är att barnen ska lära sig talen som bilder och att fär-

gen ska hjälpa dem att komma ihåg. 

 
Då har dom såna här som kallas talhus, så lägger man upp dom och så finns det den här speciella 

ordningen: blå är blyga och röda är lite tuffa, man börjar alltid med dom röda, och detta handlar 

om att du ska se just färgerna som bilder i huvudet, så det är det som det går ut på. 

 

Med tanke på att det är färgen och bilden som ska läras, berättar Kajsa att det är viktigt hur 

bitarna läggs.”Skorstenen” på huset ska alltid vara åt vänster och när en 2a och en 3a ska 

kombineras måste därför 2an alltid ligga i botten. Metoden är utvecklad av Britt-Louise 

Theglander som läkare och pedagog, och flera skolor i staden är med i ett projekt för att ut-

värdera metoden.  

 

Till detta material finns även stenciler med övningsuppgifter på just de talhusen de arbetar 

med för tillfället. Kajsa berättar att innan hon introducerade siffrorna arbetade hon mycket 

konkret med plockmaterial i form av exempelvis knappar. Matteboken använder hon sedan 

som repetition av vad de har arbetat med. I svenskan använder sig Kajsa av bokstavsböcker 

där hon har individanpassat val av arbetsbok och läseböcker. I temaarbete får barnen tillver-

ka egna temaböcker. 

 

5.3.5 Likheter och olikheter 

Waldorfskolans lärare använder tryckta läromedel i väldigt liten utsträckning och i princip 

handlar det endast om en läsebok. Wivi använder sig mycket av lek och rörelse för att främja 

lärandet och Wera visualiserar med hjälp av bilder, föremål och berättarteknik. Däremot 

tillverkar de egna läroböcker genom att skriva sina periodhäften. Både Krister och Kajsa 

använder sig av tryckta läromedel som komplement till mer konkret arbete med plock- och 

laborationsmaterial. Kajsa nämner att även de tillverkar egna böcker i temaarbetet. Detta 

sker dock i mindre utsträckning än i Waldorfskolan. 

 

Vad lärarna anser vara det viktigaste ämnet att ta upp varje dag skiljer sig åt mellan skol-

formerna. Lärarna i de kommunala skolorna anser att svenska och matematik ska tas upp 

varje dag för att skapa kontinuitet för att nå målen. Lärarna i Waldorfskolan anser istället att 

periodämnet är det som ska läggas fokus på, för att gå på djupet i ett ämne i taget och sedan 

låta ämnet vila. 
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5.4 Varför – syn på lärande och kunskap  

Detta avsnitt handlar om vilken lärandesyn och kunskapssyn de fyra lärarna ger ut-

tryck för i intervjuerna. Kunskap och lärande går mycket hand i hand i intervjuerna 

och lärarna talar om dessa begrepp tillsammans, därför behandlas dessa gemensamt. 

 

De fyra lärarna visar på olika vägar för lärandet. Krister talar om samtalet och diskus-

sionens betydelse, Wera talar om det visuella och muntliga, Wivi talar om kroppens 

och rörelsens betydelse och Kajsa och Wivi talar om det omedvetna lärandet. 

 

5.4.1 Förutsättningar för lärande 

I Kajsas kommun talas det i skolsammanhang om fyra nyckelbegrepp för vad lärandet 

ska präglas av. Dessa ord, Nyfikenhet, Inspiration, Viljan till förändring och Kommu-

nikation, känner Kajsa är viktiga att ha med sig i sitt arbete. Framförallt anser hon att 

det är viktigt att barnen behåller lusten till lärande:  
 

/…/ där har vi fyra kärnvärden som e just Nyfikenhet, Inspiration, Viljan till förändring och 

Kommunikation. Och jag tycker det är rätt så träffande just dom här fyra orden just, just för hur 

man vill förmedla saker till eleverna, eller hur dom ska känna. Det är det allra, allra viktigaste; 

Lusten till lärande. Det är tacksamt att jobba med första klass för att ögonen tindrar på barnen, 

dom tycker att det är roligt att gå till skolan och det e så viktigt att behålla, sen kommer allt det 

andra på köpet. (Kajsa om känneteckna barns lärande) 

 

Även de andra lärarna poängterar att lärandet ska vara lustfyllt. Krister talar om vetgirighet 

och nyfikenhet. Wivi anser att barnen ska känna att de har roligt i skolan och Wera tycker att 

arbetet kan vara både allvarsamt och roligt men det ska alltid präglas av att det är seriöst och 

på allvar. 

En viktig del i att skapa en bra lärandemiljö är enligt Krister att skapa trygga ramar och ruti-

ner:  

 
/…/ skapa en trygghet i det hela och det är att det finns vissa rutiner, det behöver många utav 

dom här barnen då. Det återkommer hela tiden, alltifrån att man får hemuppgifter på måndag-

tisdag som vi ska testa på fredag, allting återkommer ju. Det, det skapar också en trygghetsfak-

tor. Att ge ramar runt ikring dom, här innanför kan vi hålla på, men går du utanför har du gått för 

långt. (Krister) 

 

Även om schemat ändras från vecka till vecka finns det vissa rutiner som följs. Det handlar 

dels om att det finns en rutin kring hemuppgifterna och dels om att sätta upp tydliga gränser. 

För Wivi handlar skapandet av trygghet om att låta undervisningen följa ett fast schema och 

att vissa saker görs likadant från dag till dag. 

 

5.4.2 Viktigaste kunskapen 

På frågan om vilka kunskaper som är viktigast att barnen har med sig efter en dag i skolan 

tar Krister, Kajsa och Wivi upp den sociala biten. Det handlar om att lära sig hur man är en 

bra kompis och hur man beter sig i ett samhälle. Wera tar upp aspekten att barnen ska ha fått 

både något för huvudet och något för känslorna varje dag. Med huvudet menar hon något 

som får barnen att tänka, något teoretiskt, och med känslorna menar hon något konstnärligt 

övande. 

 

Krister talar om kunskap som vetskap. Han menar att han vill att eleverna ska få med sig 

olika vetskaper från skolan, att det är på ett visst sätt. Dessa vetskaper ska sedan få mogna 

till kunskap hos barnen, alltså omvandlas till att de vet något till att de förstår varför det är 

på det sättet. ”för mig är kunskap vetskap. Ibland kanske man har en vetskap och sen måste 
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man mogna med den vetskapen att såhär kan man göra, men jag förstår inte riktigt, sen blir 

det en kunskap.” Krister vill att hans elever ska ha fått med knep, verktyg och instrument för 

hur man gör i svenska och matematiken, som de kan använda sig av i sitt fortsatta lärande. 

 

5.4.3 Det viktiga samtalet 

Krister återkommer till samtalets betydelse vid flera tillfällen under intervjun. Han menar att 

barnen har mycket att lära av varandra om de får diskutera sina olika lösningar på problem.  

 
/…/mattepratet bygger mycket på som ett typexempel i vardagen, att dom upptäcker att det finns 

flera lösningar på samma svar, att det inte bara finns ett – det boken säger, eller två det boken sä-

ger, jag är inte bokbunden på det sättet (Krister) 

 

I samtalet skapas förståelse genom att barnen får resonera ett problem fram och tillba-

ka. De får även förståelse för att det finns olika sätt att tänka. Ibland krävs att man drar 

nytta av varandras olika kunskaper för att lösa ett problem, samarbete övas samtidigt 

som de ser att den egna idén kanske inte var den bästa i just den här situationen. 

 
I mötet med barnen, både i och utanför klassrummet utmanar Krister dem genom frå-

gor som får dem att tänka och formulera sig. Krister visade prov på detta strax efter 

intervjun då en elev kom till klassrummet för att hämta en bok och han utmanade den-

ne genom att ställa frågor om vad det var för bok och varför han skulle ha den – inte 

för att se om skälen var giltiga utan för att få eleven att utveckla sin språkliga förmåga. 

 

5.4.4 Kroppens betydelse 

Wivi anser att kroppen är ett viktigt läromedel och återkommer till just kroppens betydelse 

för lärandet vid flera tillfällen under intervjun. Hon menar att rörelse stimulerar lärandet och 

att en del av den kunskap som barnen tillägnar sig finns mer i kroppen än i huvudet. Hon 

menar att kroppen minns, att en del information är lagrad i muskelminnet, vilket gör att om 

barnet har lättare att plocka fram kunskapen när till exempel matematiken återkommer, att 

det inte bara är huvudet som ska tänka fram svaret. Multiplikationstabellerna liknar hon vid 

rytmer och rytmen kan därmed vara till hjälp att minnas de olika tabellerna. 

 

Krister nämner också att kunskapen ska sitta i kroppen fast ur ett annat perspektiv, där krop-

pen är passiv i lärandet till skillnad från i Wivis fall där den är aktiv.” För det handlar om att 

det måste sitta inne i kroppen, det måste sitta i som en rutin… och det gör man inte om man 

bara liksom mal på hela tiden” . Han menar att kunskapen ska befästas till förståelse, att det 

blir automatiserat. 

 

5.4.5 Det visuella 

För Wera är det visuella en viktig utgångspunkt i undervisningen. Hon menar att det är vik-

tigt att tilltala barnen med ett bildrikt språk. Lärarens uppgift är att berätta på ett sådant sätt 

att barnen får inre bilder. Läraren är en viktig del i barnens lärande då Waldorfpedagogiken 

bygger mycket på att lyssna sig till kunskap framför att läsa sig till den. 

 

I bearbetningen av periodinnehållet skriver barnen periodhäften som även illustreras. Wera 

anser att det konstnärliga skapandet är en viktig del av barnens lärande och periodhäftena är 

även en övning i hur en sida disponeras och formges. Hon poängterar också att det är viktigt 

med både konstnärligt och teoretiskt arbete varje dag. 
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Även Wivi nämner det visuella. Hon menar att det är viktigt att i både svenska och matema-

tik även se till formen på bokstäverna och siffrorna, att siffran inte bara betyder ett antal utan 

också har en symbol med en speciell form. Också Kajsa nämner den visuella aspekten av 

lärandet då hon i sin strukturerade matematikundervisning vill att barnen ska få bilder för 

talen. 

 

5.4.6 Mognad 

Wera menar att Waldorfskolans syn är att barnet följer vissa utvecklingsfaser. Wal-

dorfskolan försöker därför att anpassa innehållet till barnets ålder och vad de är mogna 

att ta in och även materialet.  

 
Att människan genomgår ju ändå en utveckling under sin barndom, och även om man är.. om 

man säger att det är så jättestor skillnad på en elev i samma ålder, en del kan si mycke och en del 

kan så mycke, men ändå om man är i samma ålder så har man kommit ungefär lika långt i sin ut-

veckling… och då tycker jag att Waldorfskolan tar det på allvar å anpassar materialet å anpassar 

själva tilltalet, allting, till den ålder, och att det också finns en linje, med i vilken ålder man gör 

vilken sak, och det tycker jag är en styrka, att, att man har en, faktiskt en röd tråd i undervisning-

en, från att dom är sju år till att dom går ut gymnasiet (Wera) 
 

Wivi tar upp rymden som exempel på ämne som Waldorfskolan tar upp senare än den 

kommunala skolan. Hon menar att det är viktigt att vänta med rymden tills barnen är 

redo att förstå att det finns något utanför den egna världen, och inte ta det för tidigt 

utifrån vad man själv tycker skulle vara intressant att jobba med. Hon uppfattar att det 

finns ett helhetstänkande inom Waldorf och att innehållet i de olika skolåren bildar en 

röd tråd genom skoltiden. Hon menar att Waldorfpedagogiken och dess helhetstän-

kande är en viktig del i uppbyggandet av en människa. 

 

5.4.7 Lek, omedvetenhet och härmning 

Både Kajsa och Wivi pratar om en omedvetenhet i barnens lärande. Kajsa menar att barnen 

uppfattar en del arbete som en lek och därför inte förstår att det är en lärprocess de håller på 

med.  Hon menar även att trygghet och trivsel är viktiga faktorer i att skapa en bra lärande-

miljö. 

 
Jag kan inte säga att dom ska ha tre kunskaper när dom går härifrån, för jag tror att dom lär sig 

omedvetet. Vi kan ha världens genomgångar med talhus å så ”när ska vi börja jobba?”. dom lär 

sig så mycke omedvetet och tycker att ”jamen vaddå, det är väl inte så, det är väl inget speciellt” 

å så har dom ändå lärt sig jättemycke. Så just tryggheten, tryggheten och trivselen, nyfikenheten 

tycker jag också är jätteviktig. (Kajsa) 

 

Wivi anser att barnen i de tidiga skolåren inte behöver vara medvetna om vad de lär 

sig. Kunskapen menar hon ska finnas i kroppen, men inte vara något som barnen går 

och funderar på. 

 
Jag är väl mer nöjd om dom fortfarande är i lekandet och övandet utan att egentligen riktigt, i 

den här åldern riktigt veta vad dom egentligen håller på med.  Det är väl mer, alltså en omedve-

tenhet i kunskapandet liksom, att det är något dom går igenom rent, en process, en dag liksom, 

men det är ingenting dom går och tänker på, eller känner sig pressade utav /…/ det ska va att 

dom är i nånting, att dom befinner sig i nånting mer än att dom har jättekoll på vad vi gör. (Wivi) 

 

I förskoleåldern sker mycket av lärandet genom härmning, alltså att göra likadant som 

andra människor. Detta sätt att tillägna sig nya saker menar Wivi följer med upp i 

skolår 2 då det börjar mattas av för att försvinna helt i skolår 3. Hon anser därför att 

detta är något man kan dra nytta av i undervisningen under de första två skolåren. 
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5.4.8 Nationella prov 

Synen på de nationella proven skiljer sig åt mellan lärarna. Krister och Kajsa har stort fokus 

på svenska och matematik i sin undervisning för att barnen ska vara väl förberedda inför 

proven i skolår 3. Krister anser att det är viktigt att skapa en kontinuitet i dessa ämnen och 

därför har han lagt in undervisning i dessa ämnen varje dag. Kajsa berättar att de brutit ner 

målen för skolår 3 i lokala kursplaner där det framgår vilka mål de har för varje skolår. De 

lokala kursplanerna är viktiga för att skapa en röd tråd i undervisningen så att barnen förbe-

reds för de krav som ställs på dem i skolår 3. Att nationella proven kommer i år 3 kan kom-

ma att förändra arbetslagsindelningen på Kajsas skola, då de har arbetslag från förskoleklass 

till skolår 2 och sedan skolår 3 till 6. 

 

Från Waldorfskolans sida möts de nationella proven med blandade känslor. Wivi ställer sig 

skeptisk till de krav som ställs på eleverna. Hon menar att det finns en risk för att lärandet 

blir ytligt och att barnen inte får någon fördjupad insikt. 

 
Jag tror liksom att barn är, i och med att barn är så fantastiska varelser, så kan dom åstadkomma 

precis vad som helst som vuxna egentligen ber dom att göra, och sedan också kunna påvisa att 

dom kan det i ett nationellt prov, men dom har ju ingen fördjupad insikt i det liksom.  

 

Wivi känner att hon inte vill skynda på kunskapsutvecklingen, utan låta lärandet ske mer i 

barnets egen takt. Hon menar att i Waldorfskolan sker undervisningen i en annan ordning än 

i den kommunala skolan och därför ligger inte hennes elever på samma stadium i kunska-

pandet i skolår 3 som eleverna i den kommunala skolan. Hon menar att det är först i skolår 

5-6 som Waldorfeleverna har gått igenom ungefär samma saker som den kommunala skolan. 

Wivi tycker det är viktigt att alla barn känner att de är med på tåget. 

 

Wera ställer sig mer neutral då hon inte vill befatta sig med proven förrän hon måste. Hon 

vill inte att proven ska styra hennes planering och innehåll i undervisningen. Hon oroas dock 

över att de elever som inte är så goda läsare ska ha svårt att förstå uppgifterna. Samtidigt ser 

hon att de nationella proven kan vara en hjälp i att identifiera elevers svårigheter, men hon 

tycker sig ha en bra uppfattning om det ändå. Wera tycker att de nationella proven är bra i 

skolår 9 för att eleverna själva ska kunna se hur de ligger till, men i de lägre åren tror hon 

inte att eleverna själva har behov av att veta om de håller måttet eller ej.   

 

5.4.9 Likheter och olikheter 

De likheter och olikheter som presenteras i detta avsnitt om kunskap och lärande är mer dif-

fusa. Lärarna visar på olika vägar som till viss del kanske mer beror på individuella skillna-

der än skillnader mellan skolformerna. Här blir gränserna mer flytande och lärarnas svar 

angränsar till varandra över skolgränserna. Alla lärarna talar om trygghet och rutin, men 

skapandet av detta sker på olika sätt. Det sociala nämns också i de båda skolformerna som 

det viktigaste som barnen ska ha med sig från skolan.  

 

Lärarna i Waldorfskolan ger uttryck för en utvecklingssyn och syn på mognad som inte 

nämns i den kommunala skolan. Däremot nämns omedvetenhet i lärandet av både Wivi och 

Kajsa. Wera knyter också an till detta tankesätt i sina resonemang kring de nationella pro-

ven. 

 

I de nationella proven syns en tydlig skillnad i ställningstagandet mellan skolorna. Lärarna i 

den kommunala skolan har som mål att nå till målen i skolår 3 och därmed anpassar under-

visningen utifrån dessa mål. I Waldorfskolan ställer sig lärarna neutralt eller negativt till 

proven och är inte beredda att ändra sitt upplägg av undervisningen för att lättare klara må-

len.  
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6 Diskussion 
Detta kapitel är indelad i Resultatdiskussion, Didaktiska konsekvenser, Metoddiskussion och 

Förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

I detta kapitel kommer resultatet att diskuteras i förhållande till litteratur och teori. Utgångs-

punkten är syftet för studien, alltså att undersöka några lärares syn på kunskap och lärande i 

kommunal skola och Waldorfskola. Resultatet diskuteras utifrån samma kategoriindelning 

som det tidigare tagits upp, alltså Hur, Vad och Varför. De jämförelser som görs i kapitlet är 

inte generaliserbara mellan kommunal skola och Waldorfskola då urvalet för studien är för 

litet. Jämförelserna är alltså enbart mellan lärarna i studien.  

 

De tankar och undervisningsmetoder som Waldorflärarna beskriver ligger väl i linje med 

litteraturen om Waldorfskolan och Waldorfpedagogiken som tagits upp i bakgrunden. Detta 

visar att även om litteraturen har många år på nacken, är den fortfarande aktuell för att be-

skriva Waldorfskolans grundtankar. Även om samhället har förändrats och tekniken utveck-

lats sedan litteraturen skrevs och därmed även Waldorfskolan har fått anpassa sig efter det 

nya i samhället, är grundtankarna de samma.  

 

6.1.1 Hur 

Hur dagen är strukturerad med praktiska och teoretiska ämnen förenar lärarna från de båda 

skolformerna i intervjustudien. Både de kommunala lärarna och Waldorflärarna anser att de 

mer teoretiska, tankekrävande arbetena ska ligga före lunchen, eftersom koncentrationen 

sjunker under dagen i och med hunger och trötthet. Därmed anser lärarna i studien att det 

passar bättre att under den senare delen av dagen arbeta med mer konkret och estetiskt arbe-

te. Detta beskriver Frans Carlgren (1977) som en central del i den dagsrytmen som Wal-

dorfskolan eftersträvar. Att dessa tankar även finns hos de kommunala lärarna i studien 

gjorde mig positivt överraskad, då jag inte sett detta under min verksamhetsförlagda utbild-

ning (vfu) där matematik ofta förekom på eftermiddagarna. 

 

Lärarna i Waldorfskolan följer sina elever under 8 år, till skillnad från den kommunala som 

ofta följer sina klasser under 3 år. Kajsa anser att detta gör att hon blir mer specialiserad på 

att möta barnen i den åldersgruppen. Waldorf får däremot möjlighet att få en närmare rela-

tion till sina elever under en lång tid. I En väg till frihet (2007) ses det som viktigt att läraren 

följer sin klass från skolstart till och med skolår 8 för att skapa en kontinuitet i lärandet.   

 

Veckoschemat skiljer sig åt mellan skolorna i studien. De kommunala skolorna har ett öppet 

schema med få bestämda lektioner. Schemat läggs vecka för vecka med många pass med 

svenska och matematik för att skapa kontinuitet i just dessa ämnen då det ligger till grund 

för det fortsatta lärandet i grundskolan. Waldorfskolan har ett bestämt schema för veckan 

där endast morgonperioden byts ut. Genom detta vill de skapa en veckorytm där ämnen 

återkommer på bestämda dagar. Periodarbetet är en viktig del i dagsrutinen men även i 

veckorutinen. Under mina vfu-perioder i kommunala skolor har jag liksom i Waldorfskolan i 

studien sett fasta scheman från vecka till vecka. Det finns alltså en variation på hur schemat 

ser ut inom den kommunala skolan och upplägget ger olika fördelar. Ett fast schema ger 

rutin och trygghet, medan ett flexibelt schema ger större möjlighet till variation och föränd-

ring.  
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I lektionsstrukturerna finns lika stora skillnader mellan grupperna som inom dem. Wera har 

en tydlig struktur på sina periodlektioner, hon låter eleverna återberätta sedan bearbetas det i 

text och bild i periodhäftet och avslutningsvis berättar hon något nytt. Kajsas undervisning 

börjar i det nya med genomgångar och sedan bearbetas det direkt med eget arbete utifrån det 

som tagits upp i genomgången. Krister varierar sitt upplägg och Wivi använder sig av lekar 

och övningar, men även återkommande moment.  

 

Inställningen till läxor skiljer sig mellan de kommunala lärarna och Waldorflärarna. Krister 

och Kajsa använder sig av läxor för det de kallar överinlärning. Det handlar om att repetera 

för att befästa och automatisera matematik, läsning och stavning. Samtidigt ser de läxorna 

som en del i att göra föräldrarna delaktiga i skolans verksamhet. I Lpo -94 finns det beskri-

vet mål om att hemmet ska vara delaktigt. Krister och Kajsa har valt läxorna som en väg för 

detta mål. Wivi och Wera är överens om att läxor ska komma först i skolår 4-5. De anser att 

syftet ska vara repetition framför att lära sig något nytt. Vidare menar de att barnen ska vila 

från skolarbete när de är hemma. Wera anser att läxor ska vara rättvisa och därför bör indi-

vidanpassas eftersom läxor tar olika lång tid för olika elever. Detta kan dock vara svårt i 

stora klasser. Läxor hör till skolans dolda läroplan då det inte står skrivet i några styrdoku-

ment att eleverna ska ha läxor, utan det är upp till varje skola eller lärare att avgöra om och 

hur läxor ska tillämpas. Resultatet visar att i de lägre klasserna är lärarna i den kommunala 

skolan mer positiva till läxor än Waldorflärarna i studien.  

 

6.1.2 Vad 

Lärarna i studien har olika syn på vilket ämne som är viktigast att ta upp dagligen beroende 

på vilken skolform de arbetar inom. Lärarna i den kommunala skolan anser att det är viktigt 

att skapa kontinuitet i läs- och skrivinlärningen samt i matematiken för att nå målen för 

skolår 3. Waldorflärarna menar däremot att periodundervisningens ämne är det som ska fo-

kuseras på dagligen för att skapa kontinuitet genom att fokusera på ett ämne i taget.  

 

Lärarna i den kommunala skolan lägger stort fokus på läsning och skrivning de första åren. 

Detta tror jag beror på att elevernas fortsatta lärande mer och mer kommer ske genom böck-

er ju högre upp i grundskolan de kommer, vilket kräver en god läsförmåga och god läsför-

ståelse. Waldorfskolan fortsätter med läraren som kunskapskälla ända upp i gymnasiet, vil-

ket gör att den huvudsakliga källan till kunskap är muntlig och bearbetas skriftligt utifrån 

stödord. Waldorflärarna i studien beskriver ett sätt att lära genom att lyssna och skriva. 

Dysthe (1996) beskriver skrivandet som en viktig del i att göra eleverna aktiva i sitt eget 

lärande, vilket båda skolformerna lägger vikt vid. Eleverna övar upp sin språkliga förmåga 

samtidigt som de bearbetar något de läst eller hört. 

 

Säljö (2000) beskriver artefakter som en del i lärandet enligt den sociokulturella lärandeteo-

rin. Att artefakter medierar, förmedlar kunskap. Lärarna använder sig av olika typer av arte-

fakter i sin undervisning. Hit hör bland annat läromedlen och dessa skiljer sig åt mellan sko-

lorna. Den kommunala skolan har tryckta läromedel såsom matematikbok, skrivböcker och 

stenciler. Detta förekommer inte i Waldorfskolan förrän i slutet av grundskoletiden och då i 

liten utsträckning. I de lägre klasserna är det endast läsebok som förekommer i färdig form, 

istället sker mycket av undervisningen muntligt och eleverna skapar sina egna läromedel, 

artefakter genom att bearbeta periodinnehåll genom att skriva och måla bilder i periodhäften. 

Den kommunala skolan har färdiga artefakter i högre grad än Waldorfskolan där eleverna 

skapar artefakterna själva i stor utsträckning. Frågan är vilken form av kunskap som elever-

na tillägnar sig genom färdiga artefakter såsom färdigtryckta läromedel eller genom att de 

skapar sitt läromedel själva och hur detta påverkar lärandet.  
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6.1.3 Varför 

Ett av strävansmålen i läroplanen (Lpo-94) är att eleven ska hitta sitt eget sätt att lära. Olika 

skolor använder olika metoder vilket ger begränsningar i utvecklingen av detta. Waldorfsko-

lan erbjuder en väg att lyssna och skriva sig till kunskap, medan den kommunala skolan er-

bjuder en väg där mycket av kunskapen delges genom läsning. Jag anser att det är viktigt att 

det finns olika typer av skolor som erbjuder olika vägar till kunskap eftersom vissa vägar 

passar vissa elever, medan andra elever behöver en annan väg.  

 

De nationella proven påverkar både Waldorfskolan och den kommunala skolan. På Kajsas 

skola kan det komma att ske förändringar i hur länge lärarna har sina klasser då de för närva-

rande följer dem från förskoleklass till skolår 2. Bytet av klasslärare kan komma att antingen 

tidigareläggas eller senareläggas då det inte är optimalt att byta lärare inför skolår 3. Wivi 

påverkas då hon sätter större press på elever som hon annars velat vänta ut. Wera vill inte 

låta innehållet styras av proven och är också oroad över att proven kommer ta tid från den 

ordinarie undervisningen. Dessa mål, som Waldorflärarna oroar sig för att de ska vara för 

högt ställda, anser Waldorfskolefederationen (2010) ligger på en för abstrakt nivå och kräver 

ett analytiskt tänkande som de anser ska komma först i de högre åren i grundskolan. 

 

Lärarna i studien återkommer vid flera tillfällen i intervjun till något de anser är viktiga 

aspekter för lärandet. Krister beskriver hur han använder språket och diskussionen som en 

viktig del i sin undervisning. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det i mötet med andra som 

kunskap bildas och språket är en av de viktigaste byggstenarna. Dysthe (1996) kommer fram 

till att samtalet fördjupar kunskapen och språket  hos eleverna och att det skapar en känsla 

av delaktighet vilket ger ett bättre lärande. 

 

Waldorflärarna beskriver ett lärande där både förmågan att tänka och att utveckla sitt känslo-

liv och kroppens förmågor är viktiga delar. Wera återkommer till det visuella, att eleverna 

ska få inre och yttre bilder för innehållet genom dels att läraren berättar med ett bildrikt 

språk och dels genom eleverna får både se och skapa bilder.   

 

Läroplanen (Lpo -94) betonar lekens och rörelsens betydelse för lärandet under framförallt 

de första skolåren. Detta är något som Wivi tagit fasta på i sin undervisning och återkommer 

till vid flera tillfällen, då hon har detta som en utgångspunkt i bland annat matematiken. Hon 

anser att detta är viktigt då barn i skolår 1 och 2 fortfarande lär genom att härma. Är lärandet 

lustfyllt, menar Kajsa på att eleverna uppfattar lärandet som en lek. Hon menar på att i det 

lekfulla är barnen omedvetna om att de lär sig, men i själva verket har de lärt sig väldigt 

mycket. Lekens och skapandets betydelse för lärandet har även poängterats i min utbildning, 

men detta är något jag tyvärr inte sett mycket av i de klasser jag haft vfu. 

 

Även Wivi nämner det omedvetna. Hon menar att lärandet sker i en process där barnen inte 

riktigt vet vad de lär sig. Kunskapen ska sitta i kroppen snarare än i tanken anser hon. Dessa 

tankar om omedvetenhet i lärandet blir även synligt i Weras tankar om de nationella proven 

där hon anser att en nioåring inte har något behov av att veta ifall de når upp till målen eller 

inte. Detta knyter även an till de tankar kring mognad som Wivi och Wera ger uttryck för. 

De anser att barnet följer en viss utveckling och att innehållet, bemötandet och metoderna 

ska anpassas efter deras ålder och utveckling. Detta är en del av Waldorfskolans helhetstän-

kande som Wivi ser som uppbyggandet av en människa. I uppbyggandet av en hel människa 

ligger att utveckla olika typer av förmågor, både de teoretiska och de praktiska och därför 

ges de estetiska och praktiska ämnena stort utrymme inom Waldorfskolan. Liksom Wivi 

anser Gustavsson (2002) att kroppen har betydelse för inlärningen då även kroppen minns. 

Han anser att då hjärnan är en del av kroppen och inte frånskiljd den, måste helheten stimu-

leras och inte bara de enskilda delarna. 
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Dysthe (2003) beskriver att lärandet sker i en kontext – ett sammanhang. Wera och Wivi 

skapar en kontext genom att djupdyka i ett ämne i taget genom periodundervisningen. Wera 

beskriver även det visuella som viktigt för barnens lärande och använder sig därför av före-

mål, bilder och ett bildrikt språk för att tydliggöra undervisningsstoffet.  

 

En av de stora likheterna mellan de två skolformerna i studien, är att tre av lärarna talar om 

det sociala, alltså hur man interagerar på ett respektfullt sätt med varandra i samhället, som 

de viktigaste kunskaperna eleverna ska ha med sig från skolan. Den sociala kontexten lever 

vi ständigt i och därför är det viktigt att vi är väl förtrogna med hur vårt samhälle fungerar 

och vilka regler som gäller.  

 

Utifrån de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som Lä-

roplanskommittén (1994) tagit fram kan jag se att lärarna i studien arbetar med alla dessa 

former men betoningen på de olika formerna varierar, likaså tillvägagångssätten. Krister 

talar om vetskap och kunskap där vetskap kan kopplas ihop med faktadimensionen och kun-

skap som förståelsedimensionen. Han arbetar med förståelsen genom att lyfta problem ut-

ifrån olika perspektiv genom diskussion och samtal. I intervjuerna med Waldorflärarna 

framkommer att fokus i undervisningen till stor del kopplas samman med den estetiska, 

konstnärliga dimensionen som kan ses som färdighetsdimensionen i Lärarkommitténs kun-

skapsuppdelning, då färdighet är att kunna göra något med sin kropp – en praktisk motsva-

righet till förståelse. Wera anser att eleverna ska möta både teoretiska och praktiska ämnen 

varje dag, för att utveckla eleverna allsidigt. Gustavsson (2002) menar att teoretisk och prak-

tisk kunskap är olika aspekter av kunskap och därmed lika viktiga. 

 

Säljö (2008) beskriver att lärandet förr skedde genom skapande verksamhet. Detta är något 

som även anses som viktigt inom Waldorf, då estetiska uttrycksformer integreras i de övriga 

ämnena i periodundervisningens arbetshäften och i lärarens sätt att framställa innehållet 

både visuellt och muntligt. Waldorflärarna nämner att slöjdämnet introduceras genom att 

textilslöjd finns med på schemat redan i de lägre skolåren. 

 

6.2 Didaktiska konsekvenser 

Denna studie visar att den kommunala skolan och Waldorfskolan har olika angreppssätt i 

hur undervisningen är upplagd. Fokus ligger i olika ämnen och fokuset på svenska och ma-

tematik är större i den kommunala skolan. Målen i år 3 ska nås, men frågan är när? Waldorf-

lärarna beskriver att de lägger upp undervisningen i en annan ordning och att de därför inte 

kommer att nå målen samtidigt som den kommunala skolan. Läroplanen, Lpo -94, är upp-

byggd med strävansmål och uppnåendemål för skolår 9. Hur vägen dit ser ut varierar och 

vilken väg som passar varje enskild elev bäst varierar även den. Det är därför svårt att avgö-

ra vilken pedagogik som är den bästa i ett större perspektiv, eftersom det är individens be-

hov som är avgörande. Skolor med olika pedagogiska inriktningar anser jag därför borde 

uppmuntras, och det är olyckligt att Sveriges enda Waldorflärarutbildning är nerlagd på obe-

stämd tid. 

 

Resultatet av denna studie visar även att det finns gemensamma delar i den pedagogiken 

som synliggörs i intervjuerna med lärarna från de två olika skolformerna. Bland likheterna 

finns upplägget av dagen där alla lärarna i studien anser att de tankekrävande ämnena ska 

komma tidigt under dagen, medan de friare ämnena kan ligga senare.  
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Detta visar att det finns olika metoder som främjar olika delar av barns lärare. En metod 

utesluter inte användandet av en annan och denna studie visar exempel på olika tankegångar 

som kan ligga till grund för att utveckla den pedagogiska verksamheten. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Intervju som metod kändes som ett självklart val till detta arbete, eftersom jag ville ha reda 

på lärarnas tankar kring undervisning, lärande och kunskap. En av respondenterna påpekade 

dock att jag hade fått större inblick i hennes arbetssätt genom att observera en dag. Detta 

hade kunnat vara ett bra val om det enbart var det synligt strukturella jag ville undersöka, 

men eftersom det även var deras tankar kring kunskap och lärande jag ville åt passade det 

bättre att de fick berätta. I deras utsagor framkommer tankar bakom upplägget som inte hade 

blivit synliggjorda genom observation. 

 

Under intervjun hade jag som avsikt att ställa följdfrågor i form av ”varför”-frågor, något jag 

tyvärr inte fick till. Detta gjorde att mitt arbete blev mer upptäckande än djupgående. Där-

emot kom några frågor upp under den första intervjun som jag sedan tog med mig till de 

övriga intervjuerna. Dessa frågor som handlar om läxor och nationella prov, visade sig vara 

de som tydligast visar på skillnader mellan den kommunala skolan och Waldorfskolan. Den-

na ändring under tiden datainsamlingen pågick hade inte varit möjlig i en sluten undersök-

ning såsom en enkätundersökning hade varit. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Det finns områden där det finns stora olikheter mellan Waldorfskolan och den kommunala 

skolan som inte nämnts i detta arbete. Dit hör bland annat miljöns utformande då Wal-

dorfskolans klassrum är målade i olika färger beroendes på årskurs, samt att inredning är 

gjord i naturmaterial och att utomhusmiljön skiljer sig från den kommunala skolan. Det vore 

intressant att undersöka hur dessa faktorer spelar in på barnens lärande. 

 

Det finns även möjlighet att forska djupare inom de områden som tagits upp i denna studie, 

då dessa endast skrapar på ytan. Exempel på områden som jag ser som intressanta att studera 

närmare är bland annat nationella prov, hur Waldorfskolan har förändrats över tid i takt med 

samhällets utveckling och hur elever ser på Waldorfskolan. Det vore även intressant att se 

hur olika typer läromedel och arbetsmetoder inverkar på barns lärande, exempelvis skapande 

av kunskap genom ett praktiskt tillvägagångssätt jämfört med att läsa sig till kunskap i fär-

diga läromedel.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Elinor Wiedersheim-Paul och läser till lärare för förskola, förskoleklass och grund-

skolans tidigare år vid Högskolan i Borås. Jag kommer under hösten 2010 att skriva mitt 

examensarbete vars syfte är att jämföra kommunal grundskola och Waldorfskola vad gäller 

kursplaner och syn på kunskap och lärande. 

 

Jag önskar därför att få intervjua lärare för år 1-3 i de olika skolorna för att ta reda på hur ni 

tänker kring lärande och val av metoder. Jag ser helst att intervjuerna sker i v.45, men det 

går även bra under v.46. 

 

Under intervjun kommer jag att använda ljudinspelning för att underlätta bearbetningen av 

materialet. Intervjun beräknas ta ungefär en timme. 

 

Undersökningen följer de regler för forskningsetik som Vetenskapsrådet (www.vr.se) har 

fastställt. Detta betyder att allt deltagande är frivilligt och du har närsomhelst möjlighet att 

avbryta deltagandet. Materialet kommer att användas konfidentiellt, dvs. din medverkan är 

anonym och materialet kommer endast att användas till examensarbetet. 

 

Vid intresse att delta eller eventuella frågor, kontakta mig på via mail eller telefon på: 

S07xxxx@student.hb.se  

073-xxx xx xx  

 

Handledare nås per mail: förnamn.efternamn@hb.se. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Elinor Wiedersheim-Paul 

  

http://www.vr.se/
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

 

Öppningsfrågor: 

1. Vilken utbildning har du? 

– hur kommer det sig att det blev just den inriktningen. 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Varför har du valt läraryrket? 

 

Huvudfrågor: 

Berätta om hur en vanlig dag ser ut. 

- Vilka ämnen tycker du är viktiga att de tas upp varje dag och vilka kan spridas ut un-

der veckan? 

Hur lägger du upp undervisningen av dagen? 

Hur lägger du upp en lektion? 

Hur ser uppgifterna ut? 

Vad för läromedel använder du? 

 

Frågor som uppkom under intervjun: 

Läxornas syfte 

Nationella prov 

 

Avslutande frågor: 

Vilka är de tre viktigaste kunskaperna du vill att barnen ska ha med sig efter den här dagen? 

Vad vill du ska känneteckna barnens lärande? 

 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

 

  

 

 

 


