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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
Ett besök på Högskolan Väst av två Waldorfpedagoger gjorde oss nyfikna på denna 
pedagogik. Tillsammans med Lindgren (2006), som behandlar de estetiska ämnena och de 
kommunala skolornas mål och syfte med estetisk undervisning, bildar detta utgångspunkten 
för vårt arbete.  
 
Syfte: 
Syftet med vårt arbete är att undersöka vilken syn Waldorfpedagoger har på estetik och på 
vilket sätt de arbetar kring de estetiska ämnena; bild, drama, musik, dans. Vi vill med detta 
också förmedla en ökad kunskap om Waldorfpedagogik, som både blivande och verksamma 
lärare kan ha nytta av.   
 
Metod: 
För oss var det viktigt att få se en helhet. En renodlad intervjustudie var därför inte aktuellt. 
Vi valde att genomföra intervjuer och deltaga i undervisning under sex heltidsdagar som 
resulterade i fältanteckningar och observationer. Tillsammans med de sju intervjuer vi 
genomförde, bildar våra fältstudier den totala empirin i denna etnologiskt inspirerade studie.  
 
Resultat: 
Vi har genom vår studie kommit fram till att Waldorfpedagoger lever som de lär. 
Waldorfskolan har en stark övertygelse om att de estetiska ämnena väger lika tungt som de 
övriga. De använder inte enbart ämnena vart och ett för sig, utan lägger stor vikt vid att 
integrera dem i alla andra ämnen. Allt skall göras konstnärligt. De har även genomtänkta mål 
med sin undervisning, förankrade i läroplanen.  
 
*************************************************************************** 
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Inledning 
 
I arbetet som lärare är det oerhört viktigt att vara professionell. Vår erfarenhet av skolvärlden 
säger oss att de estetiska ämnena inte anses vara särskilt betydelsefulla. De är inte noga med 
syfte och mål och inte heller med att pedagogen som undervisar är behörig. Det har blivit 
legitimt att inte ha kunskapen inom detta område och att visa den okunskapen. Det kan t.o.m. 
ses som en god pedagogisk egenskap, att visa upp sin okunskap (Lindgren 2006). Har du inte 
den rätta kunskapen, gör du saker bara för att få det gjort. Här menar vi att varför är en central 
fråga. Varför du undervisar om en viss sak eller varför du gör som man gör. Här kommer 
även mål och syfte in i bilden. Att ha tydliga, konkreta och relevanta mål och syften med sin 
undervisning, förankrade i läroplanen och i kursplaner är en nödvändighet, även inom de 
estetiska ämnena. Som obehörig och okunnig inom området menar vi att detta är en 
omöjlighet. 
 
Denna uppsats kommer att behandla Waldorfpedagogers syn på användningen av estetik inom 
skolan. Som bakgrund till detta har vi läst Lindgrens (2006) avhandling, där det står klart att 
pedagoger inom den kommunala skolan i Sverige ofta uttrycker att icke estetiska mål är 
estetiska mål. Eftersom vi har ett stort intresse för detta område anser vi att pedagoger skall 
vara professionella i sitt arbete med de estetiska ämnena. Med detta som underlag valde vi att 
sätta oss in i Waldorfpedagogiken, för att se hur en sådan professionell pedagogik kan gestalta 
sig och även för att få reda på pedagogernas åsikter. Vi kände till deras breda användning av 
estetisk verksamhet genom vår första kontakt med Waldorfpedagogiken, som var ett besök på 
Högskolan Väst av två Waldorfpedagoger. De hade en tre timmar lång föreläsning som 
fångade vårt intresse. Det vi fann mest intressant var just deras användning av de estetiska 
ämnena. Informationen vi fick där fick ligga och gro och vår passion för dessa ämnen växte 
allteftersom tiden gick. Då vi sedan började fundera på ämne till C-uppsatsen var detta 
område ett självklart val.  
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka Waldorfpedagogers syn på estetik och hur de arbetar 
med de estetiska ämnena; bild, drama, musik, dans. Vi vill med detta också förmedla en ökad 
kunskap om Waldorfpedagogik, som både blivande och verksamma lärare kan ha nytta av.   
 
Studiens frågeställningar är: 
 

o Hur resonerar Waldorfpedagoger kring estetiskt lärande? 
 

o Hur arbetar Waldorfpedagoger med bild, musik och drama?  
 
Det finns mycket inom Waldorfpedagogiken som vi anser intressant, men denna uppsats 
fokuserar på en del av Waldorfpedagogiken, arbetet med estetiska ämnena. Informationen vi 
fått fram anser vi relevant inte bara för oss själva, utan också för andra lärare som arbetar med 
estetik eller som vill veta mer om det.  
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Forskningsbakgrund 
 
Vi började med att ta reda på vad det fanns skrivet om Waldorfpedagogiken. Det vi upptäckte 
var att de inte fanns så mycket, särskilt inte bland studentuppsatser vid Högskolan Väst. Det 
existerar givetvis böcker som behandlar Waldorfskolan. Vi hittade dock ingenting som direkt 
behandlar den enskilde Waldorfpedagogens syn på estetiskt lärande. 
 
Lindgren (2006) granskar i sin avhandling lärarnas uppfattningar om svenska skolors 
undervisning i estetiska ämnen och deras mål och syfte.  I avhandlingen står det klart att det 
lärarna ofta uttrycker att icke estetiska mål är estetiska. Följden bli att mål och syfte i estetisk 
undervisning sällan är förankrade i kursplanerna för de estetiska ämnena. De syften som 
pedagogerna använder är bl.a. som kompensation för tillkortakommanden i andra ämnen 
(elever i svårigheter), specialpedagogik med terapeutiska inslag (även här elever i 
svårigheter), balans till de teoretiska ämnena (människan är uppdelad i kropp och tanke). Det 
används också som lustfylld aktivitet (”barnen skall ha roligt”), fostran (barnen skall växa upp 
och bli bra människor), förstärkning (stärka elevernas lärande i andra ämnen med hjälp av 
estetik). Även Bendroth Karlsson (1996) understryker att pedagoger ofta inte har estetiska mål 
i estetiska ämnen. Också hon har kommit fram till att man använder dessa ämnen för att nå 
mål inom andra ämnen och områden. Hon har observerat lärare som använder estetik 
integrerat med någonting som, enligt dem, är mer meningsfullt. Då förlorar det estetiska sitt 
värde. För att förbättra barns utbildning inom estetik, måste vi som pedagoger inse hur barn 
utvecklas och vilket värde olika typer av kunskap har (Bendroth Karlsson, 1996).  
 
Lindström (2002) diskuterar lärande genom konsten. Han nämner Lärar-
utbildningskommitténs slutbetänkanden (SOU 1999:63) där vikten av att barnen får arbeta 
med olika uttrycksformer framhålls. Tonvikten skall ligga på konstens metod, att man 
integrerar den i skolans vardagliga arbete. Lindström (2002) skriver även om Howard 
Gardners forskning kring de sju intelligenserna. Gardner förkastar det vanliga sättet att se på 
intelligens, den logiska och verbala förmågan och menar att intelligens också består av 
kompetenser som används inom olika estetiska verksamheter. Gardner anser att elever skall 
ges möjlighet att närma sig ett ämnesområde från olika håll, bland annat från det estetiska. 
Pedagogiska modeller som kan ta stöd i Garders teorier är bland annat Waldorfskolan. 
Lindström (2002) nämner även idén om att de estetiska ämnena har ett eget, värdefullt 
innehåll och att de inte behöver rättfärdiga sin existens med att vara nyttigt till allt möjligt 
annat.  
 
Dahlin (2002) talar om dagens skola och synen på eleven. Han menar att undervisningen i 
skolan idag saknar själ och vill ha till en fördjupad pedagogik, som inbegriper den värld som 
pedagoger och elever finns till, lever och lär i. Han anser att man som pedagog skall vara med 
barnen i deras lärande. Han framhåller att man ser barn som en produkt som skall hjälpa det 
svenska samhället att bli framgångsrikt. Det handlar om kvantitet och effektivitet. Barnen blir 
instrument att använda i den ekonomiska kampen. Han understryker vikten av att införa ett 
besjälat lärande i skolan. Man måste komma ihåg själen och att lära barn att vara, inte bara att 
göra (Dahlin, 2002) .  
 
 
Waldorfpedagogik  
 
Waldorfpedagogiken grundades av Rudolf Steiner (1861-1925). Han hade idén om att det 
fanns en annan osynlig värld som inte var tydlig för alla. Det finns en värld som vi kan se och 
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ta på och uppleva med våra sinnen och en osynlig värld vi upplever i vårt inre. Han instiftade 
1912 det antroposofiska sällskapet. Dess filosofi genomsyrar Waldorfpedagogiken. 
Anledningen till att Steiner skapade denna pedagogik, efter första världskriget, var att 
samhället var i förändring och han ville ändra dess struktur (Ritter, 1997).  
 
Det finns ca 900 Waldorfskolor i världen. Av dessa ligger ca 40 stycken i Sverige. Den första 
Waldorfskolan i Sverige hette Kristofferskolan, och grundades 1949 (Carlgren, 1972).  
 
Pedagogiken vilar på tregreningstanken; tanke, känsla, vilja. Dessa är själens tre 
uttrycksformer och de samspelar ständigt med varandra. De måste också vara i balans, ingen 
del kan utelämnas. Pedagogiken säger sig ge näring åt hela personligheten och handlar inte 
om enbart inlärning. Integrering av teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete är ett viktigt 
inslag. Ett centralt inslag i pedagogiken är synen på barn. Waldorfskolan anknyter till barnens 
egen utveckling och hjälper barnet framåt därifrån det står. Skolan tar hänsyn till barnets 
utvecklingsstadium, det känslomässiga och årstiderna. Allt för att hjälpa barnet att utvecklas. 
Fram till puberteten stimuleras särskilt vilje- och känslokrafterna. Detta blir en bra grund att 
stå på i puberteten, då barnet blir mer självständigt. Det främsta mål Waldorfskolan har är just 
att utveckla barnens fria och kreativa tänkande. Waldorfskolan ser pedagogik som en 
konstform. Konstnärlighet är en viktig del i hela skolan, i alla ämnen. Man menar att i en 
konstnärlig undervisning, som baseras på att skapa en helhet, blir kunskapen mer meningsfull 
och glöms inte lika lätt bort som faktakunskaper. Man är noga med att se på hur olika fakta 
hänger ihop och förhåller sig till varandra. Waldorfskolan anser att delarna är meningslösa i 
sig, om de inte sätts ihop. Livsrytmerna är en del av grunden inom Waldorfpedagogiken. 
Detta ligger till grund för lektionerna, schemat och årets planering. Schemat under dagen är 
upplagt så att man läser kunskapsämnen (tanke) på morgonen, berättande och konstnärligt 
arbete (känsla) mitt på dagen och hantverk och gymnastik (vilja) sist på dagen. Detta kallar 
man ett organiskt schema. Man menar att på detta sätt får varje del av människan aktiveras 
och att man går hem från skolan som en hel människa (Ritter, 1997).  
 
Progressionen är en mycket viktig del i Waldorfskolan. Målbeskrivningarna utgör en 
sammanhållen helhet, från det att barnen är 1 t.o.m. 19 år, eftersom skolan är tolvårig. De 
pedagogiska inslagen i undervisningen utgår ifrån utveckling och mognadsfaser hos barnen. 
Man har gärna samma klass och samma lärare alla tolv åren. Miljön spelar en viktig roll inom 
denna pedagogik. Idén är att färgerna i den miljö vi befinner oss i påverkar oss. Steiner 
menade att om man omger ett livligt barn med röda eller orangea färger, så skapar barnet i 
hans/hennes inre en motbild till denna färg (komplementfärg1), i detta fall grönt eller blått, 
som har en lugnande effekt på människan (Carlgren, 1972; Ritter, 1997). 
 
Waldorfskolan har Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94), Läroplan för förskola (Lpfö 98) och Läroplan för de frivilliga 
skolformerna (Lpf 94) som sina riktlinjer. Kurs- och arbetsplanerna skiljer sig från skola till 
skola och är under ständig bearbetning. Rudolf Steiner menade att kursplanerna skall vara 
rörliga, så att det tillmötesgår barnet i alla olika utvecklingsstadier (Ritter, 1997).  
 
Rudolf Steiner utvecklade en rörelsekonst som fick namnet eurytmi. Man talar om 
ljudeurytmi och toneurytmi, men också pedagogisk eurytmi. I ljudeurytmin betonas ordens 
klang, diktens rytm och innehåll. I toneurytmi fördjupar man sig i musiken, de rytmiska och 

                                                 
1 De färger som ligger mittemot varandra i en färgcirkel, ex: rött och grönt, blått och orange och lila och gult.  
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harmoniska. Pedagogisk eurytmi handlar om att man låter ord och toner bli synliga, få uttryck. 
Eurytmi praktiseras på tre områden: 
 

• Som scenisk konst. 
• Som terapi i ledning av en läkeeurytmist 
• Som pedagogisk konst i skolan. (En väg till frihet: Målbeskrivning och läroplan för 

Waldorfpedagogiken- förskola, grundskola, gymnasium och fritidshem 2007) 
 
 
Teoretisk utgångspunkt 
 
Vi har valt att arbeta etnologiskt inspirerat i vårt inhämtande av empiri. Under denna rubrik 
berör vi även metoder man använder inom detta teoretiska perspektiv, för att få en större 
förståelse för vad det etnologiska perspektivet innebär. Vi kallar dock inte vårt arbete en 
etnologisk studie därför att en studie av denna art kräver längre tid och mer fördjupning inom 
den kultur man vill undersöka. Centrala begrepp inom etnologin är kultur och samhället 
(Arvidsson, 2001). Tid och rum och social miljö definieras som de tre etnologiska 
dimensionerna. Här skall man kunna placera in kulturella utryck och variationer. Arbetssättet 
i en etnologisk studie handlar om att inte nöja sig med att läsa sig till det man vill veta, utan 
att man skapar egna källor. Man kan använda sig av intervjuer och observationer, då man vill 
möta de människor man forskar om. Man använder många källor inom etnologin, så som 
fältarbete, långa intervjuer, korta vistelser i olika miljöer, mer eller mindre deltagande 
observation, dagböcker, tidningar, affischer, fotografier och filmer. Allt kan användas. 
Etnologi som metod har vuxit fram ur 17- och 1800-talets intresse för folklig kultur. På 1910-
talet blev etnologi ett särskilt universitetsämne i Sverige. Uppgiften var då att dokumentera de 
nordiska kulturerna som man ansåg var på väg att försvinna i och med samhällets 
modernisering. Under 1960- talet ändrade etnologin karaktär. Kultur började betraktas som en 
helhet snarare än som summan av separata beståndsdelar. Följden blev att etnologin nu istället 
för att studera ett och ett objekt, nu kunde användas som metod att studera företeelser som 
helhet (Arvidsson, 2001).  
 
 
Centrala begrepp 
 
Estetik  
 
Estetik har en lång historia bakom sig. Böcker om estetikens historia börjar ofta i den grekiska 
antiken, men filosofer som Platon, Sokrates och Aristoteles. Platon och Sokrates menade att 
konsten i sig inte är det viktiga, utan att det är genom att vi skaffar oss kunskap om sköna ting 
som vi successivt förstår skönheten själv, skönhetens ide bortom det som porträtteras. 
Aristoteles’ idéer går stick i stäv med Platons. Medan Platon menade att en företeelses 
”väsen” ligger i dess översinnliga idé, menade Aristoteles att det låg i företeelsen själv, alltså 
att konsten i sig är det som är viktigt (Sundin, 2003).  
 
Konsten för greker och romare var en mänsklig aktivitet som krävde speciella färdigheter. 
Man hade ännu inte något begrepp som skilde på konst och icke-konst. Detta växte fram 
under 1500-talet och vårt moderna konstbegrepp kom till på 1700-talet. Estetik som begrepp 
präglades under en tid på 1700-talet av Alexander Gottlieb Baumgartens bok, Aesthetika, där 
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han går tillbaka till den grekiska idén om estetik som sinnesupplevelse, perception och 
kunskap genom våra sinnen (Sundin, 2003).  
 
I slutet av 1700-talet började man på svenska universitet undervisa om estetik. Ämnena man 
behandlade var de sköna konsterna; litteraturhistoria, kulturhistoria och bibliotekstjänst. 
Senare, under 1800-talet gick man tillbaka till antikens idé om ”det sanna, det goda och det 
sköna” och detta dominerade de pedagogiska tankarna om estetik. Under 1900-talet blev dans, 
musik, bild och andra konstnärliga ämnen en del i den vanliga skolans arbete i Sverige 
(Sundin, 2003). 
 
Man har under lång tid definierat estetik som läran om det sköna (Sundin 2003). Denna 
definition är ofullständig och seglivad. Nationalencyklopedin beskriver estetik som 
innehållande fem huvudbegrepp; (1) läran om det sköna, (2) förnimmelsekunskap, (3) 
filosofisk undersökning av problem, begrepp och förutsättningar vid tal om konst och 
konstupplevelser, (4) empiriska undersökningar och (5) uppfattningar och förhållningssätt 
rörande form och uttryck i konst, natur, vardaglig miljö (Sundin, 2003).  
 
Sundin (2003) nämner att i vardagsspråk är estetik ofta synonymt med något som är vackert, 
snyggt eller skönt. Det kan också ibland ses som snobbigt, exklusivt och världsfrånvänt. Vår 
inställning är, som Skoglund (2005), att estetik inte är till för en liten småviktig, förstå-sig-på-
elit, utan att konst kan upplevas av alla människor! Även Dewey (i Sundin, 2003) menar att 
estetisk njutning är till för alla. En definition av estetik är att en estetisk upplevelse är känsla 
och tanke på samma gång, den direkta upplevelsen och sedan sin egen reflektion över den 
(Sundin, 2003).  
 
Man kan inom estetikens område tala om mediespecifik och medieneutral estetik. Inom 
skolan kan man använda dessa sätt att arbeta med estetik. Att man arbetar mediespecifikt 
innebär att man arbetar i ett ämne, till exempel bild och form. Att arbeta medieneutralt 
handlar om att man integrerar estetik i ett annat ämne, att man exempelvis gör ett teaterspel i 
historieundervisningen (Marner & Örtengren, 2003).  
 
I vårt arbete kommer vi att inrikta oss på användningen av de olika estetiska ämnena; bild och 
form, drama, dans, musik, lek och Waldorfskolans eget ämne, eurytmi.  
 
 
Kultur 
 
Inom etnologin är kultur ett centralt begrepp. Ordet kultur betyder ursprungligen ”odling”.  
Det är när man sätter kultur och natur mot varandra som man få den första klarheten, man 
menar att kultur betyder det av människan skapade och natur betyder det av naturen givna. 
Begreppet kultur har länge varit någonting som setts som något finare, tillhörande 
överklassen. Delar i begreppet kultur har då varit litteratur, musik, konst och filosofi. Även i 
skolans värld än idag, då man vill få in kultur i undervisningen talar man ofta om just de olika 
konstarterna; bildkonst, musik, litteratur, dans, media, teater, hantverk och formgivning. 
Under de senaste åren har begreppet vidgats och används idag i folkmun. Man talar om 
kulturkrockar och att vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Vi talar också om kultur i den 
benämningen att olika grupper av människor kan ha olika kulturer; olika språk, värderingar, 
idéer (Arvidsson, 2001; Lindström, 2002).  
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Det man tidigt studerade med hjälp av etnologin, var de grupper som inte gick samma väg 
som övriga samhället, som till exempel religiösa sekter eller kriminella kretsar. Allt eftersom 
tiden gått har man börjat använda begreppet när man forskar kring grupper i samhället inom 
större helheter. Här hamnar yrkesgrupper, föreningar och familjer. Vid en sådan studie vill 
man plocka fram det som är gemensamt för dessa människor. Det kan vara bland annat 
värderingar och erfarenheter. Här behöver det inte vara så att en person håller fast vid en 
kultur/grupp, utan man kan tillhöra många olika. Inom kulturer handlar det om att i det 
dagliga livet försöka få ett sammanhang och utöva detta inom sin grupp. En kultur är således 
en ständig process. Som medlem i en kultur gäller det att vårda kulturen, dess idéer och 
värderingar. Detta genom att se till att man lever upp till värderingarna och ge varandra 
bekräftelse på det. Man talar om att man lär sig kulturer omedvetet eller medvetet. Att 
omedvetet lära sig en kultur handlar om att man under sina första levnadsår lär sig språket och 
vad det för med sig, samt vilka tankesätt och kunskaper kulturen har. Att lära sig medvetet 
betyder att man redan har dessa omedvetna tankar om kultur och att man sedan väljer att 
socialiseras in i ytterligare kulturer. Dessa kulturer kan ha andra eller något skiljda 
värderingar från den kultur man innan tillhörde (Arvidsson, 2002).   
 
Olika kulturer tar olika perspektiv i sitt sätt att se på sin omvärld, det är därför man handlar på 
ett visst sätt, eller har en viss attityd och ett visst uttryck. Arvidsson (2002) talar om att kultur 
är den lins genom vi betraktar världen. Detta är en stor del av den etnologiska forskningen. 
Här vill man ta reda på hur människan ser på sin omvärld och vad detta kan få för 
konsekvenser för dem själva. Man talar här om de stora frågorna i livet, exempelvis; Hur har 
världen kommit till? Hur skall man leva sitt liv? Hur skall man få kunskap? (Arvidsson, 
2002).  
 
 
Samhället 
 
I en etnologisk studie studerar man kulturella fenomen i samhället. Med samhället avses en 
social struktur, människors interaktion, det formella samhället, det juridiska systemet eller 
ekonomin. Den sociala strukturen avser ett system av positioner för människorna i samhället 
och relationerna mellan dem. Individerna i ett samhälle påverkas hela tiden av vad som är 
accepterat, vika identiteter och egenskaper som uppskattas, som till exempel hur 
människokroppen skall se ut. Alla små grupper kan med denna begreppsförklaring anses vara 
ett samhälle. Detta på grund av att man har uppgifter fördelade på gruppmedlemmar samt att 
det finns vissa krav på hur medlemmarna i gruppen skall bete sig och förhålla sig till 
varandra. Man kan också se det så att samhället är det som är högre än alla de små grupper 
som finns, det som binder samman allt. Det är här alla beslut fattas och allt styrs från 
(Arvidsson, 2001). Arvidsson (2001) menar att i det formella samhället har vi skyldigheter 
och rättigheter och de som lever i detta samhälle kallas för medborgare. Här finns det regler 
som säger vad man som säger vad man får eller inte får göra, detta är vad vi kallar 
lagstiftningen. De finns grupper som skall hålla koll på att människorna i detta samhälle håller 
sig till dessa regler; bland annat militär och polis. Man kan även se samhället som ett 
ekonomiskt system där vi alla har var sin roll. Alla har vi någon form av sysselsättning där vi 
som en av många faktorer byter varor eller tjänster med varandra. Om man ser samhället ur 
dessa perspektiv kan man säga att samhället bidrar till hur vi människor beter oss, hur vi ska 
bete oss, vad som är tillåtet och vad som är viktigt. Arvidsson (2001) påpekar att samhället 
erbjuder oss människor möjligheter samtidigt som det sätter begränsningar. Han menar vidare 
att utifrån bilder av hur samhället är skapar vi människor ideologier, strategier och 
förhållningssätt.  
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Konst 
 
Konst betyder kunnande, färdighet. Begreppet definieras också som en kulturyttring som 
kräver särskild kunskap och förmåga. Ordet konst kan stå för en färdighet av något slag, om 
man ser på ordet i vidare mening. Det kan också, i snävare mening, stå för de olika estetiska 
uttrycksformerna. När ordet används utan precisering menar man ofta endast bildkonst. Vid 
slutet av medeltiden kallades alla olika hantverk för konster. Först under1700-talet blev konst 
begreppet att beskriva olika uttrycksformer, så som arkitektur, konsthantverk, musik, teater, 
dans, litteratur. Definitionen av begreppet konst är omstritt. Det är positivt värdeladdat och de 
exempel som konstkritiker använder för att definiera begreppet är ofta något som de anser 
vara god konst. Konstarterna har under tidernas gång definierats på olika sätt. Grekerna hade 
inget konstbegrepp som vi har. De hade heller ingen definition på vad som var konst eller 
inte. Under renässansen framhölls likheten mellan konst och vetenskap. Romantiken talade 
om konstnären som geni och att konstnären själv var intressantare än verket. Konsten var nu 
en känsla och stod som uttryck för känslor (Nationalencyklopedin, 1993). 
 
I dagens samhälle, då vi talar om utveckling, syftar detta oftast på utveckling av produkter i 
högteknologisk, materiell och kvantitativ mening, snarare än mänsklig utveckling och 
förståelse för andra, något som konsten till viss del handlar om. I det västerländska samhället 
pratar man mer om hur konsten och vetenskapen skiljer sig åt, än om att söka enheten dem 
emellan. Detta leder till att vetenskapen får mer tyngd och status framför konsten. Konsten 
som förståelseform är idag långt ifrån att vara något likvärdigt med vetenskapen. (Nobel, 
2001). Detta är något förbryllande, då konst betyder just kunnande.  
 
Konstens funktion i uppfostran och för kunskapsinhämtande har diskuterats alltifrån Platon 
till våra dagar. Vi pratar ofta om att det egna skapandet har betydelse för den personliga 
utvecklingen, men varför och hur detta har betydelse i undervisningen råder det stor osäkerhet 
kring (Nobel, 2001). Herbert Read (Nobel, 2001) har skrivit mycket om uppfostran och konst 
och har kommit fram till att konsten förmår väcka känslor till liv. Han menar vidare att detta 
sätter igång mental aktivitet hos eleven. Undervisningen idag handlar ofta om att som elev 
vara en passiv mottagare. Receptivitet än viktigare än kreativitet, något som gör att barnen 
blir objekt istället för subjekt i kunskapsprocessen. Detta sker samtidigt som allt fler forskare 
betonar kunskapens aktiva natur (Nobel, 2001). Ett konstnärligt sätt att arbeta handlar ofta om 
att få en helhet, snarare än att få fram flera olika delar. Läroplanen talar om vikten av att få 
lärandet att bi en helhet (Lpo94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 
och fritidshemmet. ) Att söka sanningen i det konstnärliga kan vara detsamma som att 
utveckla vår mänsklighet, menar Georg Henrik von Wright (Nobel, 2001).  
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Metod 
 
Urval 
 
Vi besökte endast en Waldorfskola, med få elever och lärare, så valet av informanter var 
begränsat, eftersom det inte fanns så många pedagoger att välja på. Att det blev just denna 
skola beror på det geografiska läget. 
 
 
Relevans 
 
Att välja intervjuer som främsta källa till datainsamlande kändes som det mest tillämpliga, 
eftersom vi vill ha reda på Waldorfpedagogers åsikter om estetik. Att även tillbringa tid 
tillsammans med pedagogerna under skoltid, har gjort att vi breddat våra kunskaper med 
observationer och fältanteckningar. Även detta för att få en större inblick i hur de arbetar med 
estetik. Det hade inte varit tillräckligt för oss att bara åka dit och göra intervjuerna och sedan 
åka hem. Det hade inte gett oss den information vi ville åt. Studien strävar efter en helhetssyn 
på Waldorfpedagogiken och pedagogernas användning av estetik och deras syn på den. 
 
 
Dataproduktion 
 
Vi valde att besöka endast en Waldorfskola på grund av vårt teoretiska perspektiv, etnologin 
och tillbringade sex hela skoldagar där och följde barnen och pedagogerna i deras vardag. Vi 
var även uppmärksamma på den fysiska miljön, eftersom den är ett viktigt inslag inom 
Waldorfpedagogiken. Vi var både deltagande och icke deltagande under de lektioner vi 
observerade. Vi gjorde dock ingen renodlad, formell observation, men studerade människor i 
deras naturliga sammanhang och såg saker då det inträffade, med en gång (Patel & Tebelius, 
1987). Vi förde hela tiden fältanteckningar, som är en väsentlig del av vår empiri. Vi 
genomförde också sju intervjuer, där vi båda var med. En av oss ställde frågorna medan den 
andra var bisittare. Vår intervju var halvstrukturerad, varken ett öppet samtal eller ett strängt 
följt frågeformulär. I stället för att utföra intervjun med hjälp av frågor och svar försökte vi 
göra det mera samtalslikt genom att ha teman för intervjun (Kvale, 1997). Då vårt arbete är 
etnologiskt inspirerat var det passande att använda en bandspelare när vi gjorde våra 
intervjuer och övrigt inhämtande av empiri. Inte bara av anledningen att komma ihåg bättre 
och att slippa anteckna, utan också för att upptäcka nya teman som inte annars hade 
uppmärksammats. Vi har så fort som möjligt, efter insamlandet av empiri skrivit ner det vi fått 
fram från ljudupptagningar och anteckningsblock. Även detta är ett viktigt inslag i en 
etnologisk studie (Arvidsson, 2001).  
 
 
Etiska ställningstaganden 
 
Vi är som forskare tvungna att informera våra deltagare om syftet med studien och om deras 
rättigheter. Kvale (1997) talar om etiska riktlinjer som vi som forskare måste ta hänsyn till. 
Det är bl.a. informationskravet och samtyckeskravet (att informanten är medveten om syftet 
med studien, att hon/han deltar frivilligt och att hon/han kan dra sig ur) och 
konfidentialitetskravet (inga personliga data kommer att användas). Alla namn i arbetet är 
således fingerade. Detta är något vi informerat alla deltagare i vår studie om. Eftersom vår 
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studie fokuserar på pedagogerna har den inte innehållit vare sig observationer eller intervjuer 
med barnen som medfört att vi behövt samtycke från dem och deras föräldrar. På grund av att 
skolan vi besökt och pedagogerna vi intervjuat skall förbli anonyma, var vi tvungna att välja 
bort bilder i vår uppsats. Detta var något som vi från början övervägde, eftersom viss 
information lättare förvärvas med bilder.  
 
 
Tillförlitlighet  
 
En studies validitet handlar delvis om att man väljer rätt metoder, så att man verkligen 
undersöker det som man från början avsåg att undersöka (Kvale, 1997). Vi är väl medvetna 
om att de pedagoger vi intervjuat och följt under dessa sex dagar inte kan svara för alla 
världens Waldorfpedagoger. Under de intervjuer vi gjort har dock samma information 
framhållits flera gånger av olika personer, vilket gör att validiteten stärks. Våra observationer 
och fältanteckningar bidrar också till en högre tillförlitlighet. Observationer under en längre 
tid eller upprepade observationer av samma företeelse gör att man ökar validiteten i resultaten 
(Merriam, 1994). Förkunskaperna forskarna har eller hur forskningsuppgiften presenteras är 
relevant för hur tillförlitligt resultatet är (Arvidsson, 2001). Vi var väldigt måna om att 
pedagogerna var införstådda med vad det var vi ville ha reda på och vi såg till att vara pålästa 
innan vi kom dit. För att kunna ställa relevanta frågor måste man känna till ämnet (Kvale, 
1997). En ytterligare sak att ta hänsyn till i vår studie är att vi kunde ha fått ett annat resultat 
om vi inte varit med på skolan och på lektioner, utan bara genomfört intervjuer. 
Intervjupersonerna kan ha känt sig mer bekväma med oss eftersom de kände oss lite innan vi 
satte oss ner i den stela intervjusituationen. Detta ser vi som en styrka med studien.   
 
 
Analys 
 
I vår analys av empirin kommer vi att använda följande begrepp; att lära i, om, med och 
genom konsten (Lindström, 2002). Att lära i konsten innebär att man är en aktör som lär sig 
att t.ex. sjunga eller måla. Att lära sig om konsten betyder att man tar ett åskådarperspektiv, 
att man inhämtar kunskap om t. ex Picasso eller renässansen. Med konsten går ut på att man 
använder t.ex. bilder eller musik för att levandegöra eller illustrera, man använder konsten för 
att bli bra på något annat. Att lära genom konsten handlar om att använda konsten som 
medium i ett undersökande arbetssätt (Lindström, 2002). Analysen kommer att bestå i att vi 
utifrån dessa perspektiv ser hur pedagogerna arbetar kring och ser på estetik. 
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Resultat 
 
Waldorfskolan som kultur talar om konst, inte estetik, vilket är vanligare i den kommunala 
skolan (Lindgren 2006). Waldorfpedagogers syn på estetik grundar sig i Rudolf Steiners2 
idéer om hur konstnärlig verksamhet påverkar människan. Han startade den första 
Waldorfskolan som ett experiment och då han utvärderade sitt arbete kom han fram till att han 
önskade ännu mer konstnärlig verksamhet. Han menade att det hjälpte på många plan och 
områden och att det är ett sätt att möta kunskap på.   
 

Rudolf Steiner, som är grundaren, han startade den första skolan med barn till 
arbetare. Och, det var till en början ett experiment, men allteftersom tiden gick, så sa 
han att det enda som jag skulle vilja att man skulle gjort, var ännu mer konstnärlig 
verksamhet. Och det tycker jag säger mycket om… och då var det redan mycket 
konstnärlig verksamhet till att börja med. Han upplevde att det hjälpte på så många 
plan; det individuella och det sociala, att man på något sätt inte kan bortse från det 
egentligen på något område. I begreppet estetik eller det konstnärliga, ligger inte 
bara att måla och så, utan också att man hittar ett sätt att möta kunskapen. (Sofie) 

 
 
Vi har detta kapitel valt att använda Lindströms (2002) fyra begrepp som rubriker: att lära, i, 
om, med och genom konsten. Du kan lära dig i konsten, då du utövar en konst, exempelvis 
sång eller måleri. Att lära sig om konsten innebär att lära sig om en konstnär eller konstform. 
Med konsten handlar om att använda konst för att bli bra på något annat, t.ex. att nå sociala 
mål. Som sista begrepp finns att lära genom konsten, där du använder konst för som medium i 
ett undersökande arbetssätt. Dessa fyra perspektiv att betrakta konst på anser vi vara viktiga 
inom skolan. Därför använder vi oss av dessa då vi analyserar vår empiri. 
 
Vi kommer att i detta kapitel varva intervjuer, fältanteckningar och observationer. I de 
direktcitat vi har med i uppsatsen, är texten ibland kursiverad. Detta betyder att informanten 
betonade detta under intervjun. Informanterna/de pedagoger vi intervjuat är: Kerstin, Sandra, 
Sofie, Monica, Eva, Agneta och Marie3.  
 
 
Att lära i konsten 
 
Inom Waldorfskolan är att lära i konsten något väldigt centralt. De pedagoger vi intervjuat har 
alla varit överens om att alla barn skall lära sig att måla och sjunga. Vi har observerat 
konkreta situationer där detta har bekräftats, både genom det barnen arbetat med och av 
pedagogens inställning och arbetssätt. Som exempel kan nämnas den bildlektion vi deltog i. 
Här var det tydligt att barnen skulle lära sig att måla. Detta var ingenting som skulle göras för 
görandets skull eller för att barnen skulle ha roligt en liten stund. Det var en lektion i måleri. 
Barnen gav även varandra kritik, för att kunna utvecklas vidare. Även pedagogen sade sitt om 
varje målning. Det var tydligt för oss att barnen tog sitt måleri på allvar och att det var en 
lektion, med lika stort värde som andra lektioner.  
 
Både från våra intervjuer och observationer framgår det att barnen ända från 1:a klass övas i 
bildkonsten. I första klass övar man ofta barnen i en färg åt gången. De låter barnen ”leva i 

                                                 
2 Waldorfpedagogikens grundare 
3 Namnen är fingerade. 
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färgen”. De målar mycket akvarell, ”vått i vått” 4 . De övar sig även att måla ”snabba 
teckningar”, teckningar ritade på några sekunder. Man låter bilder födas ur en fläck, sedan 
formas linjerna. Vi observerade att på skolan använder barnen endast grundfärgerna5 och 
svart och vitt, inga färdigblandade färger, som rosa eller grönt. De möter tidigt olika material, 
olika färger och underlag och redskap att måla med. Vaxkritorna är ett av de material som 
barnen möter tidigt.  
 
På den bildlektion vi var med på fick vi bevittna ”vått i vått”. Just då var de inne i en 
botanikperiod och hade varit ute och studerat träd. Alla hade till uppgift att måla en granskog 
och bestämma sig för vilken stämning bilden skulle ha. Är det vinter eller sommar, dag eller 
natt? Är det soligt eller regnigt? Och, eftersom det krävs mycket grönt för att måla en 
granskog, fick barnen blanda mycket färg själva. Man diskuterade varandras bilder och gav 
förslag på förbättringar.  
 
Bild och form är således ett ämne som man på Waldorfskolan använder mycket, både 
integrerat och för sig självt. Agneta nämner i intervjun ett av några mål med 
bildundervisningen; att utveckla förmågan att skapa inre, levande bilder utifrån tankar, 
känslor och upplevelser. Barnen skall också med hjälp av olika metoder och tekniker förbättra 
förmågan att ge uttryck för dessa bilder. Vi nämnde också de ”snabba” teckningarna, som vi 
fick beskåda. Dessa görs p.g.a. att man vill få bort prestationsångesten och samtidigt öva 
formsinnet. Även detta att de blandar färger själva och ibland arbetar endast i en färg, är till 
för att barnen skall utveckla ett förhållande till varje färg och lära sig hur färgerna förhåller 
sig till varandra. Även detta var något vi fick bevittna. Det faktum att de använder mycket 
måleri i Waldorfskolan, anser några av pedagogerna, kan också skapa svårigheter. Barnen kan 
tycka att de inte målar lika fint som någon annan eller överhuvudtaget jämföra sig med andra, 
något man vill komma ifrån. 
 
Musikundervisning är även detta något oerhört viktigt inom Waldorfskolan. Vi fick vid ett 
flertal tillfällen vara med då barnen övade sång och musikalitet. En ofta förekommande 
aktivitet vi deltog i, var sång och flöjtspel sittande i ring. Barnen har varsin flöjt och varsitt 
sång/nothäfte. Pedagogen tar ton och man sjunger och spelar sedan tillsammans. Sångerna är 
på svenska, engelska, tyska eller latin. Man sjunger stämmor, kanon, man nynnar melodier 
och ibland spelar några av barnen flöjt medan andra sjunger. De sjunger även tillsammans 
olika klasser. Enligt Waldorfskolans kursplan skall varje elev lära sig sjunga och att spela 
flöjt, nämndes under en intervju. Vi var med vid ett antal tillfällen då barnen övades i att 
sjunga. Här var det heller inte tal om att göra för görandets skull. Det var lektion i sång och 
flöjtspel. Barnen sjöng inte igenom sången bara en gång, utan de övade verkligen, för att få 
det att låta bra. Det var svåra melodier och de övade även stämsång. Allt detta visar på att 
läraren har höga mål som barnen skall nå upp till.  
 
Under en lektion fick vi beskåda då barnen fick spela med gonggongar. De stod alla, 
tillsammans med pedagogen i en ring, i eurytmisalen. Alla hade varsin gonggong och en mjuk 
klubba. Gonggongarna hade alla olika storlekar, för att få fram många olika toner. Man 
svingade sin gonggong fram och tillbaka, medan man lätt slog klubban i den. Några började 
väldigt svagt, med fjäderlätta slag, därefter kom en efter en in i melodin och man spelade 
sedan allt starkare tills man nådde ett kulmen. Då mattas ljudet av igen och man spelar 
svagare och svagare och en och en försvinner, tills någon slår den sista tonen.  
 
                                                 
4 Vattenfärg som målat på vått papper. Detta gör att färgen flyter ut.  
5 Rött, blått och gult. 
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Waldorfsskolans uppgift är att erbjuda barnen rikligt med musiktillfällen. Detta var tydligt 
under vårt besök. De estetiska målen med undervisningen i musik är att utveckla barnens 
musikaliska sinne och deras kunskaper i sång, spel och dans. Man menar att den personliga 
utvecklingen gynnas av detta. En bred musikalisk allmänbildning är ett centralt mål. Barnen 
skall också lära sig att skapa egen musik och känna till hur musiken är uppbyggd. 
 
De estetiska målen med eurytmi är att lära sig takt, rytm, melodi och harmoni och att utveckla 
sin musikalitet, att få inblick i den eurytmiska konsten som helhet och att utveckla sitt 
formspråk till en annan dimension. Eurytmi går också ofta hand i hand med ett annat ämne, 
formteckning. Detta ämne syftar till att utveckla tanke, känsla och vilja inför formvärlden. 
Även här väljer vi att redovisa ett exempel, för att tydliggöra. Vi fick ta del i en 
eurytmilektion med klass 9. De hade till uppgift att ur en dikt skapa en form, ett 
rörelsemönster och en färgsättning. De valde först en dikt att gestalta, som de sedan överförde 
på papper till en form. Utifrån detta skapas rörelsemönstret. Även färgen på kläderna skall 
omsorgsfullt väljas. De estetiska målen är här uppenbara.  
 
Agneta nämnde under intervjun att de estetiska ämnena är lika viktiga som de teoretiska och 
inte något man använder för att ha roligt vid sidan om. Denna inställning är tydlig i deras 
verksamhet. Barnen får ofta börja dagen med att sjunga någonting. Tillsammans med sången 
spelar de också flöjt. Det är påtagligt att barnen verkligen får övning i musik, det är inget som 
bara görs för görandets skull. Likadant är det med bildundervisningen. Här är alltid 
inställningen att det skall bli något vackert, något att vårda. Det är inte acceptabelt att slarva. 
Läraren ger konstruktiv kritik, så att barnen lär sig måla och utvecklar sin konstnärliga 
förmåga. Pedagogerna menar att det inte är tanken att alla barnen skall bli små konstnärer och 
det viktiga är heller inte att de blir bra på att måla hästar eller vackra damer, utan just att de 
skall utveckla ett konstnärligt sinne.  
 
För att resumera detta avsnitt väljer vi att citera Kerstin: ”Precis som alla människor skall 
lära sig skriva och räkna, skall man lära sig sjunga och måla”. Detta citat är en central del i 
Waldorfpedagogers syn på estetiskt lärande. De anser att det är lika viktigt att kunna måla 
eller sjunga, som att lära sig skriva och räkna. Av detta kan vi dra slutsatsen att 
Waldorfpedagoger anser det vara av stor vikt att lära i konsten.  
 
 
Att lära om konsten 
 
Inom Waldorfskolan använder de begreppet om konsten då man undervisar i exempelvis 
konsthistoria eller arkitektur. Pedagogerna lär också barnen om kvalitet och hur färgerna 
förhåller sig till varandra. Olika tekniker inom bildkonsten lär sig dessutom barnen om. En 
annan kunskap pedagogerna har till uppdrag att förmedla är bildtolkning. Barnen skall lära sig 
att tolka, analysera och förstå bildspråket. Vi observerade barnen då de fick använda sig av 
grundfärgerna och blanda andra färger själva.  
 
Ett kvalitetstänkande är relevant då det gäller att lära sig om konsten. Detta kom upp under 
Sandras intervju, hur frustrerad man blir när man inte får ordentliga grejer att arbeta med. Det 
märks direkt på barnen att de inte är motiverade att lägga ner arbete på sin bild, då de får så 
dåliga förutsättningar. Det blir ett hafsande och en massproduktion av teckningar som de 
sedan inte är nöjda med. Barnen i Waldorfskolan får alltid bra material att arbeta med och det 
blir tydligt att de ser till att göra bra ifrån sig.  
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På skolan används mycket naturmaterial. Barnen målar på växtpapper med vaxkritor. De syr 
förkläden av linne och virkar och stickar med ren ull och man laserar väggarna med 
naturfärger. Detta för att barnen skall få en känsla för kvalitet. Kerstin menar under intervjun 
att barn idag ofta inte vet var saker och ting kommer ifrån. Man tror att mjölken kommer från 
mjölkförpackningen och att pengar kommer från bankomaten. Detta är ingenting som man 
medvetet diskuterar med barnen, att materialet är si eller så fint, utan de menar att barnen 
omedvetet får kunskap om kvalitet. Det är viktigt att barnen får riktiga grejer att arbeta med, 
så att materialet inte begränsar kreativiteten.  
 

Det är viktigt att man ger barnen riktiga grejer som har kvalitet. Att man får en 
känsla för kvalitet och att det betyder någonting, det man gör… Så man vill spara 
och om man håller på med någonting som blir fel, att man försöker förbättra det och 
så där, för att det är någonting fint. Man blir så himla frustrerad när man får dåliga 
grejer att jobba med. När man får vattenfärger som det inte är tillräckligt med 
pigment i. Man blir bara galen! Vill man göra någonting fint, skall man ha den 
möjligheten, det skall inte vara så att materialet begränsar dig, utan att det är man 
själv som skall utvecklas. Inte ni är så små, så ni får måla på toapapper. Det skall 
inte vara så att jag målade det som jag tänkte att det skulle bli, men sen gjorde 
papperet så att det ändrade sig. (Sandra) 

 
 
Pedagogerna menar också att det faktum att barnen får arbeta med kvalitetsmaterial gör att de 
tar mer ansvar och är mer rädda om sina saker. Barnen inser att det de gör är viktigt och 
betydelsefullt. Detta förstärks genom att det inte används mycket färdiga läroböcker, utan att 
man binder egna böcker som barnen själva tillverkar. I dessa böcker målar, skriver och ritar 
barnen och skapar sin egen kunskap, i sin egen bok. Dessa böcker är avsedda att bli någonting 
fint och något att spara. Pedagogerna är också noga med att inte tillhandahålla allt material 
skolan har, på en gång. Det är viktigt att barnen ibland får något nytt att arbeta med, något 
spännande.  
 
Något som många av pedagogerna nämnde under intervjuerna var att det är viktigt för barn att 
öva upp sitt skönhetssinne. De skall se vad som är kvalitet eller inte. De menar att barnen får 
denna kunskap då de arbetar konstnärligt, eftersom alla sinnen används. Som exempel på 
detta kan vi nämna den bildlektion vi deltog i. Barnen hade redan på föregående bildlektion 
målat sin granskog. Nu tog pedagogen fram dessa bilder och visade en efter en för klassen. 
Hon frågade vad barnen tyckte om bilderna och om det fanns något som kunde göra bilderna 
ännu bättre. De diskuterade även vilken sinnesstämning man hamnade i då man betraktade 
bilden. Här blir det tydligt att läraren är mån om att barnen skall se.  Se vad kvalitet och 
skönhet innebär. Detta blir ett av de mål en Waldorfpedagog har med sin undervisning, att 
hjälpa barnen att öva sitt skönhetssinne. I bildundervisningen finns också målet att barnen 
skall tillägna sig en analytisk förmåga i förhållande till bilder och kunna samtala om och tolka 
dessa.  
 
Miljön har stor betydelse inom Waldorfpedagogiken. Detta märks redan vid första anblick. 
Arkitektur, färger och omgivning är formade på ett sådant sätt att det skall tilltala besökaren. I 
de intervjuer vi genomfört bekräftas detta. Marie menade i intervjun att om man befinner sig i 
en tråkig eller förstenad miljö, så är det väldigt svårt att vara kreativ. Man vill att barnen skall 
ha det vackert runtomkring sig.  
 

Man försöker låta barnen vara barn och låta de leva i skönheten. Det är i alla fall min 
tanke. Skapa barndomen där man tror på det goda, på det vackra, så att de har 
någonting att leva för… Man bygger upp barnen i det vackra. (Sandra) 
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Lär du dig att uppskatta en vacker miljö, vill du inte skada den. Våra informanter är alla 
överens om att det är viktigt att barnens omges av en vacker miljö. Med detta menas sådant 
som ordning, platsen skolan är belägen på, arkitekturen, former och färger. ”Det arkitekturiska 
levandegör människan” (Kerstin).  
 
Kerstin menade under intervjun att man ofta förytligar det här med estetik. Det kan vara en 
modenyck och handla om vad som är vackert eller inte. Hon anser dock att estetik har en sann 
grund och att man alltid måste ha en känsla för vad som är den ursprungliga modellen. Som 
exempel kan man ta Picasso. Han målade ofta förvrängda ansikten, men man ser tydligt att 
han ändå var medveten om hur det egentligen såg ut. Sandra nämner under intervjun en 
svårighet med estetisk undervisning. Hon säger att det ofta i den kommunala skolan anses 
olämpligt att ge barn kritik i konstnärligt arbete. Hon menar dock att man måste göra det, 
annars utvecklas inte barnen. Det finns visserligen inte alltid rätt och fel inom det 
konstnärliga, men du kan alltid leda barnen åt rätt håll. Svårigheten ligger således i att få 
barnen att förstå att pedagogen inte vill vara elak, utan bara hjälpa. Detta tillsammans med ett 
kvalitetstänkande och övning att skönhetssinnet bildar Waldorfpedagogernas syn på att lära 
om konsten. 
 
 
Att lära med konsten 
 
Att lära med konsten är inom Waldorfpedagogiken en viktig del i det konstnärliga arbetet. I 
den konstnärliga verksamheten finns det ofta sociala eller terapeutiska mål. Genom våra 
observationer och intervjuer har detta styrkts. Eurytmi är ett av de ämnen där barnen ofta lär 
sig med konsten. Vi fick möjlighet att själva delta i många eurytmilektioner. Vi frågade ofta 
efter lektionernas slut vad mål och syfte var med just dessa övningar. Många gånger fick vi 
svaret att syftet var att barnen övas socialt. Vid ett tillfälle var vi med när barnen, tillsammans 
med läraren gestaltade en form till musik, hållandes i stavar. Målen var att barnen övades i 
tajming, initiativtagande, samspel, hänsyn, självkänsla och kroppsmedvetenhet. Av 
observationerna framgick att aktiviteterna på eurytmilektionerna varierar mycket mellan 
årskurserna, svårighetsgraden ökar i takt med att barnen växer. I de lägre åldrarna använder 
man sig exempelvis av enkla former, som cirkeln eller triangeln. Barnen får gå i en cirkel 
tillsammans för att känna in formen. Då barnen blir lite äldre använder man också stavar som 
man gör rörelser och former med. Senare får barnen ägna sig åt bl.a. formteckning. Enkelt 
förklarat kan man säga att man utgår från en dikt eller vers och skapar utifrån denna ett 
rörelsemönster som de sedan uttrycker genom en slags dans. ”De tecknar former i sina böcker 
och så går man det på golvet också, det blir en annan dimension” (Sofie).  
 
Inom eurytmin används även syftet att det anses ha en terapeutisk inverkan på barnen. Här 
övar en läkeeurytmist med individuella barn. Det framgick under intervjun med Sofie att 
läkeeurytmi ofta innefattar barn, för vilka klassrumssituationen inte riktigt fungerar. Då blir 
rörelseterapin ett medel för att stärka dessa barn. Barnet lär sig med konsten.  

 
Där bli eurytmin en rörelseterapi. Om man korsar, så aktiverar man båda 
hjärnhalvorna, hoppar man, stimulerar det andra saker. Det finns massor av olika 
saker man kan göra. Så barnen kan leka sig fram till att må bättre på olika sätt. 
(Sofie) 

 
 
I musikundervisningen finns det också icke-estetiska mål. Även här läggs vikt vid det sociala; 
man skall kunna lyssna på varandra, vara uppmärksamma och samspela i grupp. 
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Gonggongspelandet som vi fick vara åskådare till, är ett bra exempel på hur man arbetar mot 
dessa mål.  
 
Drama, teater och lek är något som ofta används i andra syften än att lära sig agera, 
åtminstone i de lägre åldrarna. Detta nämnde några av pedagogerna under intervjuerna. Då 
barnen blir äldre menar man att de kan lära sig att faktiskt spela teater6, något man anser att 
de mindre barnen inte kan lära sig. Syftet då små barn ”spelar teater” menar pedagogerna är 
att de lär sig samarbeta, lär sig tajming, ser att alla är lika viktiga och att vågar synas.  
 

Det blir mer en övning i att samarbeta och den stora upplevelsen av att göra ett spel 
är att man märker att alla är lika viktiga, det är den stora upplevelsen och lärdomen 
av ett teaterspel. Och, att lära sig att säga nånting, ensam, högt, så… Men det är 
ingen som lär sig att spela teater i tvåan. (Sandra) 

 
 
I klass 6 eller 7 brukar man göra ett enkelt teaterspel. Detta berörde Sofie under intervjun. Det 
görs på grund av att många av barnen då har kommit i puberteten och det är mycket som 
händer i kroppen. Då kan drama vara ett medel att uttrycka sina känslor, utan att det behöver 
vara jag som gör det.  
 

I sexan, sjuan brukar vi göra lite drama, i all enkelhet, där detta med smärta, sorg, 
glädje, kärlek, där du får leva ut det, just i den åldern då allting börjar hända med 
puberteten och så. Då kan sånt här vara väldigt befriande, att man får göra det fast 
det inte är mig, utan att man spelar en roll. (Sofie) 

 
 
Något som vi också såg under vårt besök på skolan var att pedagogiskt drama används som 
redovisningsform i teoretiska ämnen, det integreras i eurytmin och musikundervisningen. 
Man använder även den spontana leken som en utgångspunkt i undervisningen.  
 

Till exempel idag, så uppstod det en spontan lek ur byggande av kanaler nere vid 
havet här och… två klasser… började närma sig varandra och då kan man tänka men 
oj, vi måste ha lektion eller så kan vi tänka detta är lektion. … Man medvetet söker 
efter då det uppstår något positivt. (Sofie) 

 
 
Drama används således inte ofta som enbart teater. Vid vårt besök på skolan höll dock klass 
4-5 på att sätta upp en pjäs. Vi fick vara med då de övade. Pedagogen hade ett färdigt manus, 
där barnen hade varsin roll. Pjäsen presenterade den klassiska intrigen; det onda mot det goda. 
Vad barnen skulle ha på sig och hur allt skulle se ut kom barnen och pedagogen på 
tillsammans. Kulisser och rekvisita var således väl genomtänkt. Man tog med sig saker och 
kläder hemifrån och tillverkade och målade en del saker i skolan.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att målen med drama och teater ofta är sociala mål och 
syftar till att stärka barnen på andra punkter. Dock är det ett viktigt mål att barnen kommer i 
kontakt med teater i ung ålder, för att lättare kunna lära sig att agera längre fram i livet. Då 
eleven blir äldre och kommer upp i gymnasieskolan, har man mål som rör deras kännedom 
om scenkonstens utveckling och deras egen erfarenhet av teater framförd inför publik. 
 

                                                 
6 Att man gör en roll till sin egen, utvecklar den och lär sig improvisera.  
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En svårighet som kan finnas för barn i en Waldorfskola är att de som har svårt med det sociala 
inte har många chanser att dra sig undan, då så pass mycket av pedagogiken handlar om att 
vara en del i en grupp. Man kan inte gömma sig.  
 

Det finns mycket svårigheter, man är ju nästan som på scen, man måste ju, du kan inte 
sitta och gömma dig. Vi börjar på ringen, alla måste vara med. Om någon går och sätter 
sig och gömmer sig, då blir ju den ännu mera synlig. Så man syns. (Sandra) 

 
 
Att hela kroppen stimuleras under skoldagen är ett viktigt mål inom Waldorfskolan. Sofie talar 
i intervjun om att hela människan går i skolan, inte bara huvudet. Hon nämner vidare att man 
därför i en Waldorfskola lägger stor vikt vid hur man planerar barnens skoldag, man använder 
sig av ett organiskt schema7. Detta för att underlätta för barnen i sitt kunskapsinhämtande.  
 

…inte bara att det sätter sig i huvudet, utan man får… ju en kunskap som sitter 
någonstans i hela kroppen  som man… kommer ihåg på ett annat vis. Man kanske 
inte kommer ihåg exakt men… någonstans kan man plocka fram det. Åhhh, det var 
när vi gjorde det där. Inte bara; Oj! Det där har jag läst förut. (Agneta) 

 
 
Även Kerstin berör ämnet under intervjun. Hon menar att det är oerhört viktigt att varje ämne 
inte bara går genom huvudet, och att man alltid, i varje ämne ser efter den bästa möjliga 
redoviningsformen. Det behöver inte alltid vara att man skriver en uppsats eller ett prov. Det 
kan lika gärna vara en dramatisering eller en bild. Här finns två tydliga mål; dels att kunskapen 
barnen tillägnar sig skall gå genom hela kroppen, genom alla sinnen. Dels målet med att alltid 
se möjligheten att göra redovisingsformerna estetiska.  
 
Agneta påpekar i intervjun att pedagogerna inte vill ha för mycket saker runtomkring barnen, 
detta skapar oordning och röra. De vill genom att hålla ordning kring barnen skapa en känsla 
av välbefinnande och lugn och de är noga med att plocka bort material då det inte används. 
Detta fungerar väl på grund av att de praktiserar periodundervisning och därigenom 
koncentrerar sig på en sak i taget. Något vi observerat under vår tid på skolan är att lärarna 
utnyttjar den vackra naturen runtomkring skolan. De har en egen strand på skolgården, där 
man låter barnen leka och denna används också i undervisningssyfte. I närheten finns även 
skogar och åkrar som även dessa utnyttjas i undervisningen. Eva sade under intervjun att det 
finns anvisningar inom Waldorfpedagogiken om hur miljön på en waldorfskola skall 
utformas. En del av denna skola är byggt på det särskilda ”Waldorfska” sättet, med mycket 
raka linjer, skarpa vinklar och starka färger. Inom Waldorfskolan utgör färgen en mycket 
central del i barnens skolgång. Varje årskurs har sin egen färg, som är medvetet vald.  
 

Det är ju den här medvetenheten i varje olika ålderssteg att man väljer att dekorera 
med vissa färger, med vissa bilder till och med. Det är inte dogmatiskt, men sagans 
värld i de första klasserna, sen legender, sen romarriket i sexan. Så att man anknyter 
till något som har med eleven att göra just då… Och att man med färgerna följer det 
som händer själsligt. (Sofie) 
 

 
Klassrummen i skolan är inredda med den färg som hör till just de barnen som har det 
klassrummet. I ettan är klassrummet klätt i rött, det varma, känslofyllda, sedan följs detta av 
gult och grönt och tillsist går det över i de högre klasserna, i blått och violett, som 
symboliserar tankens klarhet, det intellektuella.  
                                                 
7 Se rubrik Waldorfpedagogik.  
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Varje färg har en inverkan på människan och det blir vi varse om när barnen målar, att 
man lever i färgen… att man bara jobbar i en färg, till exempel som när man jobbar 
med småbarnen… likadant är det faktiskt att de olika klassrummen har en viss färg 
som talar till just den åldern… I t.ex. Kristofferskolan8 som ju är den äldsta och fullt 
utbyggda så kan man se det så väldigt tydligt hur de olika klassrummen går från det 
väldigt, väldigt starkt röda rödrosa från klass ett och hur det förvandlas, så när man är 
vuxen så är klassrummet blått. Det går från det väldigt varma till det mer kyligare 
färgerna för de äldsta och så går det över hela spektrat, gult grönt blått violett. Det är 
väldigt medvetet. (Eva) 
 

 
Det som färgerna symboliserar, byggs undervisningen på. Pedagogerna anpassar 
undervisningen efter barnens själsliga utveckling. Detta för att barnen skall stärkas i sig själva 
och må bra där de är. Man använder på detta sätt färgerna som ett pedagogiskt hjälpmedel. 
 

Berättelsestoffet är till för att stödja barnet i den utvecklingen de är just i den åldern. 
Som till exempel mina (elever) nu, de är i nioårskrisen, då växer hjärtat. Det finns 
kroppsliga yttringar, som att man kan få kramper, växtvärk, illamående, lite sånt… 
Man upplever inte längre att man är en del av världen som ett ett, utan att man är en 
person i världen, den insikten kommer då…(Sandra) 
 
 

Monica talar om hur stor betydelse det har att man presenterar saker för barnen i rätt ålder. 
Hon säger att det är roligt att se när allt faller på plats. Hon menar att man inte behöver vara 
stressad över att barnen inte lär sig allt på en gång, utan att de lär sig då de är mogna för det. 
 
Inom Waldorfskolan skall allt man gör ha en konstnärlig utgångspunkt. Pedagogen skall göra 
allt med barnen konstnärligt och som lärare är man en representant för konsten att undervisa. 
De är inte särskilt rädda för att barnen inte skall lära sig de teoretiska bitarna. De använder sig 
av den konstnärliga verksamheten som utgångspunkt och söker medvetet efter tillfällen då det 
spontant uppstår lärandesituationer. Som exempel kan nämnas att då barnen skall lära sig 
bokstäver, börjar man i en bild som sedan går över till en bokstav.  
 

Det spelar ingen roll hur teoretiskt ämnet blir, det är så att man alltid gör någonting 
konstnärligt till det hela. Alltid. De går hand i hand hela vägen. Så man skiljer aldrig på 
de konstnärliga och det teoretiska, utan de är som en enhet i vilket ämne det än är så 
finns det konstnärliga elementet med… Bokstäverna… byggs ju upp ur det 
konstnärliga. Det är inte en bokstav, det kommer ju ur bilden, ur väsendet. (Eva) 

 
 
Mycket inom Waldorfskolan handlar således om att lära med konsten. Pedagogerna har ofta 
sociala och även terapeutiska mål med den estetiska undervisningen. Annat som faller inom 
detta begrepp, om konsten, är färgernas betydelse och att tillgodose alla sinnen i 
undervisningen.  
 
 
Att lära genom konsten 
 
Detta är det minst använda begreppet inom Waldorfskolan, enligt våra observationer. Det 
exempel vi har på detta arbetssätt, är deras tillverkning av egna böcker. Waldorfskolan 
                                                 
8 Kristofferskolan är den äldsta Waldorfskolan i Sverige.  
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använder minimalt med färdiga läroböcker, eller tillrättalagt material, som Marie uttryckte 
det under intervjun med henne. Hon berättade vidare hur det kan gå till då man tillverkar sin 
egen bok, exempelvis om konsthistoria. Barnen skriver fint och väljer egna bilder att ha med i 
just deras bok. På detta sätt bildar de sig en egen bild av konsthistorien, istället för att som 
Marie menade, få någon annans. Hon påpekar att barnen inser att det de gör är viktigt och 
betydelsefullt. Inom eurytmin och formteckningen gör man också egna böcker, där man 
skriver och målar. Dessa böcker fick vi möjlighet att bläddra i. Det faktum att de inte 
använder läroböcker i så stor utsträckning kan göra det svårt för barn som kommer från en 
annan skolform. Detta kan även de barn som har växt upp med Waldorfskolan ha svårt med. 
Det kräver att man skriver fint och mycket.  
 

Jag… hör elever uttrycka det själva faktiskt… jag hör att dom säger att dom har tyckt 
att det alltid har varit svårt, att det är så mycket att skriva för hand… Det är ju också 
en konst. Vi skriver ju alltid skrivstil också för att dom skall tillägna sig en handstil 
som inte är sönderhackad, det är nått dom behöver… Jag har hört det där uttryckt att 
de tycker det där är jättejobbigt måla så mycket hit och dit och skriva så mycket. 
(Eva) 

 
 
Sammanfattning av resultat 
 
Waldorfskolan är den kultur vi valt att undersöka i vår studie. Pedagogerna har anammat 
Steiners idéer och överfört detta på sin undervisning. De anser att allt lärande skall ha en 
konstnärlig utgångspunkt. Att lära i konsten anses väldigt viktigt. Att lära sig sjunga och måla 
ses som lika betydelsefullt som att lära sig läsa och skriva. Pedagogerna ser det också som 
viktigt att barnen lär sig om konsten, att de övar sitt skönhetssinne och lär sig se kvalitet. Att 
lära med konsten väger också tungt inom Waldorfskolan. Man har många sociala och även 
terapeutiska mål med sin verksamhet. Här får man även in färgernas betydelse för barnens 
utveckling och att man ser till att använda alla sinnen i lärandet, hela människan skall gå i 
skolan. Lärande genom konsten kommer av dessa fyra begrepp på en klar sista plats inom 
Waldorfskolan. Det exempel vi såg på detta sätt att använda konst är barnens egen 
tillverkning av böcker. 
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Diskussion 
 
I detta kapitel relateras studiens resultat till tidigare forskning, samt annan relevant litteratur. 
Syftet med vår studie är att undersöka Waldorfpedagogers åsikter och arbete kring estetik. 
Vårt resultat har visat att Waldorfskolan och dess pedagoger har en annan syn på de estetiska 
ämnena än vad man generellt har i den kommunala skolan. Lindgren (2006) bekräftar att 
pedagogerna i den kommunala skolan ofta använder mål och syfte som de anser vara 
estetiska, men som inte är det. Även om Waldorfskolan också använder konstnärlig 
verksamhet för att nå mål i andra ämnen, så är det de verkligt estetiska målen som väger 
tyngst. Vi anser inte att det är fel att använda estetik som ett medium att nå mål som är sociala 
eller som en förstärkning i ett annat ämne. Det måste dock vara de estetiska målen som är 
viktigast med denna undervisning. Lindström (2002) framhåller att lära i konsten är en 
nödvändighet. Det menar vi att Waldorfpedagogerna har svarat upp emot.  
 
Eisner (i Lindström, 2002) menar att de estetiska ämnena har ett eget värdefullt innehåll. 
Estetiska aktiviteter skall inte behöva rättfärdiga sin existens med att vara nyttiga till allt 
möjligt annat. Detta ramar in vår egen inställning till de estetiska ämnena. Vi anser att det har 
ett högt värde i sig att kunna måla, spela teater, dansa, sjunga eller spela ett instrument. 
Pedagoger idag har tyvärr på många håll inte denna inställning. Vad ger vi då barnen för 
budskap? Jo, att du som kan måla eller sjunga, inte har lika bra egenskaper som den som kan 
räkna (Bendroth Karlsson, 1996). Bergstöm (i Hägglund & Fredin, 2004) anser att skolan idag 
är alltför inriktad på att lära barn att vara välstrukturerade och logiska. Detta blir enligt honom 
fel på två sätt. Dels för att barns hjärnor inte är kapabla att hantera så mycket ordning och 
struktur. Dels för att detta baseras på den felaktiga teorin att det bara är det välordnade och 
logiska tänkandet som är betydelsefullt. Bergström menar vidare att skolan måste ändras i 
detta avseende. Han delar in skolämnena i tre kategorier; Kraftämnen (slöjd, idrott, raster), 
kunskapsämnen (fysik, matematik, kemi) och värdeämnen (musik, dans, måleri etc.). Som det 
ser ut idag, är kunskapsämnena övervärderade, menar han. De andra ämnena får lämna plats 
åt dessa. Han vill att kraftämnena och värdeämnena skall värderas högre och få en större plats 
i dagens skola, för att få till en jämvikt. Vad vi fått fram av vårt besök på Waldorfskolan visar 
att denna pedagogik har en stor insikt i hur barn fungerar och hur man kan förgylla sitt liv i 
konsten. Bergström (i Hägglund & Fredin, 2004) menar i likhet med detta, att de estetiska 
ämnena har ett högt värde och att det är av stor vikt att värdera estetisk kunskap högt. Att lära 
i konsten är som Lindström (2002) säger, nödvändigt för människan. En viktig del i att kunna 
lära sig att måla eller sjunga, är att kunna ta kritik, något som Sandra framhöll i intervjun. 
Man måste få kritik för att kunna utvecklas, även inom konsten. Det är viktigt att läraren kan 
leda elevernas tankar om sitt skapande i ny riktning och faktum är att kritik är ett kvitto på att 
man bryr sig om det eleven gör (Karlsson & Lövgren, 2001).  
 
Att ha kunskap om konst anser vi höra till en allmänbildning. Konsten bidrar till en annan syn 
på verkligheten. Nobel (2001) nämner kontrasten mellan utvecklings- och industriländer. I u-
länderna har man konsten ständigt närvarande: i riter, hantverk och fester. I i-länderna, här vi 
där vi bor, har man tappat kontakten med denna sida av livet. Vi får till oss enorma mängder 
information genom olika medier och vi kan behöva den konstnärliga dimensionen av 
verkligheten, för att kunna sålla i denna information. Nobel (2001) ställer frågan om vi i 
framtiden kommer att behöva konsten alltmer för att ge kunskapen liv och mening? Vi anser 
att vårt samhälle lägger för mycket vikt vid naturvetenskapen. Vi skuffar undan konsten som 
förståelseform. Under många århundraden har filosofi, vetenskap och konst varit i harmonisk 
förening, som tre utlopp för människans kulturskapande förmåga. Vetenskapen har idag vuxit 

 22



sig större än de övriga två och intagit en plats som självständig komponent, som inte kan 
förenas med de andra. Detta hotar helhetssynen på omvärlden (Nobel, 2001).  
 
Sofie nämnde under intervjun att det blir allt viktigare att ha social kompetens. Det är viktigt 
att barn, från tidig ålder blir övade i samspel med andra, eftersom en stor del av vårt liv går ut 
på interaktion med andra människor. Vi som medborgare i samhället har en roll i en helhet 
(Arvidsson, 2001). Det vi gör påverkar andra Att lära sig detta med konsten är ett bra sätt. 
Pedagogen måste uppmärksamma elevernas sociala utveckling, inte bara deras 
skolprestationer. Att vara delaktig är ett grundläggande mänskligt behov och känner du dig 
utanför, flyr du lätt undan människor och relationer (Wahlström, 2003).  En metod att öva 
barn i social kompetens är att använda dramalekar i undervisningen. Fröbel menade att leken 
är den viktigaste uttrycksformen under barndomen (Hägglund & Fredin 2004). Läroplanen 
talar också den om för oss att leken har stor betydelse för att eleverna skall kunna tillägna sig 
kunskaper (Lpo 94). Dahlin (2002) liknar dagens skola vid massproduktion av likadana 
produkter. Han menar att effektivitet är honnörsordet i skolan idag och att detta kan bidra till 
”barndomens död”. Skolan har som uppgift att låta varje barn finna sin unika egenart (Lpo 
94). Om vi som pedagoger har denna syn på barnen; att alla skall bli likadana, försvinner 
passionen vi har för vårt yrke. Vi kan inte se på barn som en produkt som skall lära in så 
mycket som möjligt, till en så låg kostnad som möjligt (Dahlin, 2002). Vi måste lära dem att 
vara människor, något som att lära med konsten kan hjälpa till med (Nobel, 2001).  
 
Marie anser det viktigt att barnen får tillägna sig sin egen kunskap och inte någon annans. 
Detta överrensstämmer men Läroplanen, som talar om läraren skall ge barnen utrymme för 
deras egen förmåga att skapa och att använda olika uttrycksmedel (Lpo 94). Barnen får i 
tillverkningen av dessa böcker läsa mycket om ämnet själva och sedan välja ut det de tycker 
är viktigast, de lär genom konsten. Detta bidrar till ett aktivt lärande, något som Nobel (2001) 
tar upp som ett viktigt sätt att närma sig kunskap på. Kunskapen blir besjälad (Dahlin m.fl, 
2002). En annan viktig faktor, som vi ser det, är att det ökar barnens kreativitet och fantasi. 
Även detta är viktigt att få in i skolan (Lpo 94). Kunskapsutveckling innebär att bearbeta, 
istället för att komma ihåg information (Nobel, 2001). Som man ser av vårt resultatkapitel så 
använder sig Waldorfskolan inte så mycket av begreppet att lära genom konsten. Vi anser att 
detta är ett viktigt sätt att tillägna sig kunskap på och att det öppnar stora möjligheter till 
lärande. De övriga begreppen, att lära sig i, om och med konst är väl representerade och en 
jämvikt mellan dessa fyra begrepp hade bidragit till ytterligare kunskaper hos barnen. 
 
En ytterligare sak att ta upp i sammanhanget är frågan om pengar. Rektorn ansvarar för att 
eleverna får tillgång till läromedel av god kvalitet (Lpo 94). Nobel (2001) skriver att 
Waldorfskolan har under lång tid av ekonomiska problem, ändå kunnat fasthålla och handla 
enligt sin övertygelse om att estetik har en stor betydelse i deras verksamhet. Detta tycker vi 
är väldigt intressant. Waldorfskolan har inte mer pengar än någon annan skola, men ändå 
lyckas de ge barnen kvalitetsmaterial, så att de kan tillverka egna, fina böcker att vara stolta 
över. Agneta nämner i intervjun att det att de inte köper in färdiga läroböcker gör att de sparar 
mycket pengar och att de därför kan tillhandahålla bra material till barnen. Här ser vi en tydlig 
skillnad på den kommunala skolan och Waldorfskolan. Vill vi ha ett aktivt eller passivt 
lärande? Är kreativitet eller receptivitet viktigast? Skall eleven vara objekt eller subjekt? 
(Nobel, 2001). Dewey och Piaget (i Nobel, 2001) menar båda att kunskap växer fram ur 
handlingar och att den konstrueras när eleven är aktiv. Detta är något vi tror starkt på och 
denna övertygelse har vuxit efter vårt besök på Waldorfskolan. Maltén (2003) tar upp olika 
sätt att se på eleven. Han menar att om vi enbart utövar en slags förmedlingspedagogik, där vi 
styr och kontrollerar vad barnen lär sig, blir barnen passiva mottagare som inte vill söka egen 
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kunskap, utan föredrar att styras. Barnen blir objekt. Han skriver också om motpolen, att vi 
som pedagoger har till uppgift att hjälpa barnen att lära in istället för att vi lär ut. Han menar 
att barnen själva är kunskapsproducenter och därigenom lär sig att utnyttja sin potential och 
kreativitet. De lär sig också att ansträngning och arbete är något naturligt. Här blir barnen 
subjekt. (Maltén, 2003).  
 
Waldorfpedagogiken talar om att alltid utgå från barnens utveckling och att konstnärlig 
verksamhet skall genomsyra hela undervisningen. Vi frågar oss om detta alltid är en bra 
kombination, som fungerar för alla barn. Det kommer dock troligtvis aldrig att finnas en 
pedagogisk modell som fungerar för alla barn. Alla människor är olika, med olika intressen, 
egenskaper och färdigheter. Skolan har som uppdrag att utveckla varje individs unika egenart 
och att ta hänsyn till varje barns förutsättningar och behov (Lpo 94).  
 
Waldorfskolan skiljer sig från den kommunala skolan på många plan. Vi fann dock också 
några likheter i deras arbete med de estetiska ämnena. Främst tänker vi då på att man 
använder terapeutiska mål i sin undervisning. Vi drar här en parallell med Lindgren (2006), 
som skriver att den kommunala skolans pedagoger ofta menar att estetisk undervisning är 
terapeutisk och kan hjälpa barn i svårigheter. Hon menar att man kategoriserar barn och sätter 
in dem i fack; ”passiva”, ”aktiva”, ”splittrade” eller ”hela”. Hon skriver att den estetiska 
verksamheten, spelandet och målandet, i vissa fall är till för barnens välbefinnande. Givetvis 
måste vi samtidigt se till att varje enskilt barn får den hjälp han/hon behöver (Lpo-94). Är 
detta det rätta sättet?  
 
Viktigt att nämna i studien är också medvetenheten om dess brister. Om vi hade varit på 
skolan under en längre tid, så hade vi kunnat få reda på mer relevanta och djuplodande 
kunskaper. Det finns givetvis mer att undersöka på området, som att fördjupa sig i de enskilda 
estetiska ämnena och koncentrera sig på enbart Bild, exempelvis. En annan sak att ta upp i 
sammanhanget är att vi inte utifrån denna studie kan uttala oss om alla Waldorfskolor. Vi har 
besökt en skola och kan endast dra slutsatser och uttala oss om hur de gör på just denna 
Waldorfskola.  
 
Vårt syfte med studien var att undersöka Waldorfpedagogers resonemang kring estetiskt 
lärande och hur de konkret arbetar med dessa ämnen. Vi fann genom våra intervjuer och 
observationer att Waldorfskolan (1) ser estetisk kunskap som något lika viktigt som teoretisk, 
(2) mål och syfte är väl genomtänkta och de ser de estetiska målen som centrala och (3) att 
Waldorfpedagoger integrerar estetisk verksamhet i alla övriga ämnen.  
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Bilaga 1 
 
Teman för intervju. 
 

• Varför Waldorf? Utbildning. 
 

• Waldorfpedagogikens syn på estetik enligt dig. Egna reflektioner. 
 

• Vad får barnen för kunskap när de arbetar estetiskt? 
 

• Barns möjligheter och svårigheter i det estetiska arbetet. 
 

• Arbetet med estetik i undervisningen. 
Vad är styrande för undervisningen i de olika estetiska ämnena, bild, musik, drama? 
Integrering?  

 
• Mål och syfte. Hur formuleras dem? 

 
• Miljön. 

 
• Material. Har barnen tillgång till det? 

 
• Inspiration till uppgifter i din undervisning. 

 
• Tillägg? 
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Bilaga 2  
 
Fältanteckningar 
 
Dag 1  
 
Klassrum klass 1 

• Röd färg i klassrummet 
• 5 barn 
• Gamla bänkar med lock i en halvcirkel 
• Träpanel på väggarna 
• Liten diskbänk 
• Spartanskt 
• Vävda stoldynor på banens stolar 
• Teckningar på väggarna som går i dom röda färgerna 
• Stickningar, trästickor 
• Krittavla 
• Inga böcker 

 
Hantverksvecka: I klass ett gjorde dom saker med pinnar under denna vecka. Man 
tillverkade flöjter, gjorde vindljud med träplattor och gjorde träbåtar. 
 
Klassrum klass 2 

• Gul färg i klassrummet 
• Inga bänkar utan stolar och bord istället 
• Trämöbler 
• Krittavla 
• Teckningar på vägarna i gulgrönt 
• Korgbackar och korgstol 

 
Lärarrummet 

• Torkad frukt 
• Kaffe 
• Ekologisk kaka 
• Enkla soffor 
• Alla skrivbord i samma rum 
• Stänganordning till dörren, En kittel som hänger i ett snöre som man lägger en sten i. 
• Böcker 

 
Matsalen 

• Liten sal 
• Träbord och trästolar, 5 bord 8 stolar vid varje 
• Träpanel på väggarna 
• Orange gardiner 
• Barnen sitter kring borden och maten står på bordet precis som hemma 
• Ser gammalt ut 
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Biblioteket 
• Blåa väggar med lila och blåa lister 
• Gröna gardiner 
• Bokhyllor på väggarna 
• Piano 
• Stort träbord med trästolar 
• Liknar ett vanligt vardagsrum 
• Träpanel på väggar och i taket 

 
Syslöjdslektion Klass 9 

• 11 timmen 
• Eleverna sydde trädgårdsförkläde i tjockt linnetyg ”Det har man alltid nytta av senare i 

livet”. 
• 2 symaskiner 7 elever 
• Väldigt nog med hur barnen syr, man måste nåla sen tråckla sen sy på maskinen 
• Barnen hade fått göra sina förkläden utifrån en skiss men själva fått mäta hur stort de 

skulle göra 
• När barnen gör allt själva lär de sig begrepp och hur tyget beter sig  
• Man börjar med maskinsömnad i klass 7, det står i kursplanen 
• Man märkte att processen var otroligt viktig men att även produkten var det, den 

skulle vara välgjord inget man hafsade ihop. Detta märktes på banen de skyndade sig 
inte med nått utan de gjorde de otroligt grundligt. (I konsten). 

• Vi fick även höra på en vacker sång. Vi fick ett smakprov på hur eleverna lär sig 
gånger tabellerna, man lär sig dem genom att sjunga dem. 

 
Smedjan: Klass 9 var i smedjan hela förmiddagen och smidde spett till grillning. Man hade 
en stor eld i mitten där man lade in stålet så det blev varmt för att sedan slå på det tills man 
hade format runda fina pinnar. Vi fick vara med på detta och gjorde själva ett spett. Det var 
väldigt roligt men jobbigt, verkligen en upplevelse. Inget märkvärdigt men kul för eleverna. 
Eleverna var otroligt engagerade och jobbade på bra.  
 
Dag 2  
 
Klassrum 6-7:an 

• Träpanel på väggarna  
• Nybyggd del som ser gammalt ut 
• Ca 16 barn 
• Väldigt litet klassrum 
• Små och få fönster plus ett stort i taket 
• Trä stolar och träbord inga bänkar 
• Krittavla 
• Korgstol 
• Trähyllor 
• Vävda dynor 
• Teckningar på väggarna 
• Egna kartor på väggarna 
• Inga färdiga böcker man gör egna 
• Man börjar med en vers på morgonen 
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• Hantverksdagar: de gjorde skylt till ingången med två pelare 
• Barnen har teknik /mekanik och hissas upp i trädet. 

 
Eurytmi klass 6-7 

• Sal med träpanel på väggarna och i taket 
• Rosa gardiner i genomskinligt tyg så att solen lös igenom. Läraren sa till oss att man 

hängde dem framför fönstren för att det var så vacker utsikt, så barnen kunde inte 
koncentrera sig om man inte hade dom där.  

• Piano med rosa tyg på 
• Pianist 
• Rosa tulpaner 
• Barnen har ”tossor” på fötterna  
• Läraren ha en rosa dräkt 
• Gör rörelser med händerna som 8:or (harmoniska åttor) 
• Man rita inte på tavlan för då tittar man bara på de istället för att hitta rörelsen själv 
• Trummor, gitarr 
• Social träning med stavar 
• Gör åttor med stavarna  

 
Eurytmi klass 4-5 

• Barnen har gula dräkter med rep i midjan 
• Börjar med cirkeldans 
• Man står i raka rader hoppar, går baklänges och klappar åttor 
• Man använder stavarna, står i en rektangel och rör sig mot och från varandra samtidigt 

som man gör olika rörelser med stavarna. 
 
Eurytmi klass 8-9 

• 8:an- Toneurytmi, Social övning man går mönster spegelvänt mot varandra  
• 9:an- Dikter har gjort rörelser till, valt färger på dräkter, väldigt rörande och 

effektfullt, uppvisning  
 
Dag 3  
 
Klass 4-5 klassrum 
 
Varje kunskap skall bäras av en känsla, annars blir världen torftig då blir man så som 
människa. Bygga all kunskap utifrån människan. Ju mer jag tränar att uppleva ju mer blir jag 
som människa. Lär barnen att känna medvetet. Flödet är viktigare än stavningen. Kunskap är 
inte bara det som kommer ur munnen.  
 
Läraren talar om träden på ett väldigt poetiskt och vackert sätt. Eleverna själva talar också på 
ett sådant sätt. När de upplever att allt är en kunskap får en bättre självförtroende.  
 

• Träbord och trästolar 
• Bänkar i rader 
• Träpanel på väggar och i taket, grönt och vitt 
• Storkrittavla 
• Vita linnegardiner 
• Vita linnelampor 
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• Korgstol 
• Läraren skriver en lång text på tavlan som barnen skriver av. Barnen skriver på ett helt 

vitt papper med färgpennor, dom skall inte skriva med blyerts. Sen skall dom göra 
sidan ”vacker”, dekorera den med nått som har med texten att göra.  

• Avslutar lektionen i den stora salen med att spela gongong. Barnen står i en cirkel och 
spelar tillsammans. Väldigt vackert och effektfullt.   

• Musik, barnen sitter i ring med varsin flöjt träflöjter. Barnen börjar med att sjunga 
dom sjunger både på tyska, svenska och latin.  

• Gonggongerna: Syfte, Socialt, känna in kroppen, tajming, känsla, ”min del i gruppen” 
Eurytmi: Syfte, socialt, hjärnhalvornas samspel. 

 
Dag 4  
 
Klass 4-5 
 

• ”Hjälpbarn”- varför vill barnen vara det? Vad får dom göra? 
• Barnen sitter i ring och sjunger, 2-3:an kommer och dom sjunger ihop 
• Barnen byter platser, läraren bestämmer 
• Man pratar om vilka roller man skall ha i skådespelet, dom ska ha uppträdande på 

kvällen och övar på teatern, de byter om till sina scenkläder 
 
Eurytmi: 

• Syfte: socialt, hjärnhalvornas samspel 
 
Gonggongarna: 

• Syfte: socialt, känna in, tajming, min del i guppen, in i kroppen-känsla 
 
Teater: 

• Social träning, arbeta på det sociala, stå för det man gör 
• Andra spel: rytmer, musik, eurytmi, mer konstnärligt 

 
Bild och måleri:  

• Vått i vått: Blanda egna färger utifrån grundfärgerna. Växtpapper på en skiva 
blötläggs, granar skog 

• Snabba teckningar (5 sek) 
• Skikt- måleri 

 
Bra citat: 
 
”Rita en häst ur en fläck- sen kommer linjerna” 
 
”Precis som alla människor skall lära sig skriva och räkna, skall man lära sig sjunga och 
måla” 
 
”Kraven från skolverket gör att även Waldorfskolor gör avkall på det konstnärliga” 
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