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1.1 Ämnesval
I min bekantskapskrets arbetar många unga vuxna kreativt, men de av mina vänner som har haft en
waldorfskolgång har gått utanför samhällets normer i sitt kreativa skapande. I staden som jag växte
upp i utvecklades många av mina vänner till graffitimålare, tatuerare, konstnärer och musiker. Vissa
av dem delade jag en kommunal skolas bildsal med och andra läste på en av tre skolor med
waldorfpedagogik. En solig vårdag när jag skulle hälsa på mina vänner som gick i waldorfskolan
bredvid min skola blev jag minst sagt förvånad och avundsjuk när en hel klass stod och målade
graffiti på uppställda plywoodskivor under handledning av en då ung bildlärare som själv målade
graffiti. Jag hade tänkt att skriva ett arbete om vad som påverkade vännerna till normbrytande
skapande, men under arbetets gång så stötte jag på ett ämne som är mer intressant för en
bildlärarestudent, waldorfskolans bildpedagogik och Waldorfskolans teorier om frihet och
kreativitet.

Ju yngre en människa är desto färre erfarenheter har människan att förhålla sig till. Ungdomar och
barn har en kortare social och kulturell historia att blicka tillbaka på. Graffitimålare använder det
offentliga men också privata rummet på ett annorlunda sätt än gemene man när de utmanar lagar
och normerna i samhället med dess kreativa praktik. Detta får mig att undra vad som påverkar en
ungdom till att våga bryta normer och lagar till förmån av sin övertygelse.

Waldorfpedagogiken och antroposofin har länge varit en del av Järnas kultur, med Rudolf Steinerseminariets pedagogik, Ytterjärnas bauhausarkitektur, Vidarklinikens homeopatiska
behandlingsmetoder och den biodynamyska odlingen. Som bildpedagog med stark koppling till
Järna faller det sig naturligt med ett intresse för skillnaden och likheter mellan den kommunala
skolan och waldorfskolornas metoder och idéer. Jag är särskilt intresserad av waldorfpedagogikens
syn på gränsöverskridande skapande.

1.2 Syfte och frågeställning
Jag avser att beskriva och analysera bildpedagogiken i waldorfskolor i Sverige med fokus på syften
och mål för ämnet, särskilt avseende kreativitet och auktoritet. Närmare bestämt avser jag att
beskriva och analysera teorier avseende bilddidaktik och den bilddidaktiska praktiken i
waldorfpedagogiken. Syften och mål uttryckta i waldorfskolans läroplan och kursplan för bild för
åldrarna motsvarande årskurs 7-9 i den kommunala skolan, samt ämneskonception hos några
bildlärare i den svenska waldorfskolan.
Frågeställningar:
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•

Vilken är den teoretiska utgångspunkten för bildundervisningen i Waldorfpedagogik?

•

Vilka huvudsakliga skillnader och likheter finns i kursplanerna för bild avseende ämnets
syfte och mål i waldorfskolor jämfört med kommunala skolor?

•

Vilka huvudsakliga skillnader gällande ämneskonception, kreativitet, auktoritet och kritiskt
tänkande kan urskiljas mellan bildlärare på waldorfskolor och lärare på kommunala skolor?

•

Hur påverkar bildämneskonception ett normbrytande intresse för att skapa?

1.3 Forskningsöversikt
Forskningsöversikten är uppdelad i tre avsnitt. 1.3.1 behandlar forskning om antroposofi och till
viss del waldorfpedagogik. Forskningen som jag har letat efter har varit fokuserad på svensk
forskning om antroposofi och waldorfpedagogik. Det finns väldigt lite svensk forskning som är
relevant för studien därför har jag även tagit med grundkällorna som har stor påverkan.
Grundkällorna har jag tagit med för att det är i sammanhanget viktigt för att den mesta forskningen
är textanalyser av Rudolf Steiners texter. Enligt Jesper Jerkert (2003, 104) finns det inga svenska
avhandlingar om Waldorfpedagogik.
Avsnitt 1.3.2 behandlar forskning om svensk allmän bildpedagogik med särskilt vikt på
ämneskonceptioner. Utöver den svenska delen finns även grundtexterna av Vygotskij med. Det är
inte en modern forskning men den är väl använd i sammanhanget.
Avsnitt 1.3.3 behandlar forskning om kreativitet och hur kreativitet kan påverkas. Även här finner
man Vygotskijs texter av samma anledning som ovan nämt.

1.3.1 Forskning om antroposofi och waldorfpedagogik

Sven Ove Hanson är proffessor i filosofi vid KTH i Stockholm. Han skriver en sammanfattning av
sina egna artiklar där han med textanalys har gått igenom Rudolf Steiners texter Wie erlangt man
Erkenntnisse der höheren Welten?, Die Geheimwissenschaft im Umriss, Meditation und
Konzentration – Die drei Arten des Hellsehens, Aus der Akasha-Chronik, Die Stufen der höheren
Erkenntnis och Die Karma des Materialismus – Berliner Vorträge, gehalten in August und
September 1917 . Hanson har skrivit kapitlet ”Antroposofins kunskapssyn” i Antroposofin – en
kritisk granskning (2003) med Jesper Jerkert som redaktör. Boken består av textanalyser av Rudolf
steiners ursprungliga texter.H anson kritiserar antroposofins kunskapsbegrepp. Det väsentligaste i
kritiken är att forskningen om andevetenskap som har en central roll i antroposofin inte är
intersubjektiv.
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I artikeln ”A conversation between John Dewey and Rudolf Steiner – A comparision of waldorf and
progressive education” av Jacque Ensign, jämför författaren waldorfpedagogiken med vad han
kallar progressiv pedagogik. Författaren beskriver med hjälp av textanalyser av John Dewey och
Rudolf Steiner att waldorfsskolornas huvudsakliga syfte är att uppfostra oberoende människor som
styr över sitt eget liv till skillnad från den progressiva pedagogiken som anser att skolans roll är att
fostra människor till att vara en tillgång för samhället.

Earl J Ogeltree har skrivit Waldorf Education: Theory of Child Development and Teaching
Methods (1997 Illonois University). Författaren undersöker den grundläggande teorin i antroposofi
med fokus på kroppens lätta energier, kroppens astraldel som kan jämföras med känslolivet. Och en
jämförelse mellan Steiner och Piagets olika stadier av kognition. I den antroposofiska teorin har
människan en själ som utvecklas med åldern. Känslolivet är viktigt för antroposofin, men kommer
inte att fokuseras på i denna uppsats.

Håkan Lejon har 1997 skrivit en akademisk avhandling för filosofie doktorexamen vid Stockholms
Universitet. Det är den första och enda svenska avhandlingen som behandlar den antroposofiska
humanismen. I Historien om den antroposofiska humanismen: den antroposofiska bildningsidén i
idéhistoriskt perspektiv 1880-1980 förklarar han den antroposofiska humanismen som en
sammansättning av idéer. I den boken går han med textanalyser igenom den västerländska
humanismen med särskild vikt på den svenska antroposofins framväxt och hur den har
försvenskigats. Waldorfpedagogiken får ett litet utrymme

1.3.2 Forskning om svensk bildpedagogik i allmänhet och ämneskonception
Gunnar Åsén, docent i pedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm har publicerat artikeln ”Varför
bild i skolan - en historisk tillbakablick på argument för ett marginaliserat skolämne”. Åsen
summerar och drar slutsatser från artiklar publicerade i pedagogiska tidskrifter från mitten av 1850talet till modern tid. Författaren beskriver (2006, 107-122) vilka olika syften bild/ teckningsämnet
har haft i den svenska skolan och vilka de främsta argumenten har varit för ämnet.

Lev Vygotskij har skrivit boken Tänkande och språk (2001) där han beskriver och analyserar hur
språket påverkar tänkandet och tvärt om. Han har utvecklat en teori där kunskapsprocessen ses som
mediering, att människan med hjälp av språket skapar mentala tecken för att tolka sin omvärld.
Tecknen kan förklaras som ord vilket man får en bild i huvudet där man avgränsar vilka egenskaper
ordet har. Tänkande och språk har spelat en central roll i den moderna pedagogikens utveckling.
Anders Marner har skrivit ”Proffesionalisering av estetiska ämnen – några problem och förslag”
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(2006). I denna artikel skriver han om de olika ämneskonceptionerna som finns i bild. Han
beskriver hur olika perspektiv på bildämnet kan påverka bildämnet vad det gäller
professionalisering. Han skriver att den fritt skapande doktrinen skapar en avprofessionalisering av
lärarrollen genom att läraren ser sig själv som en mediespecifik kompetensinnehavare istället för
pedagog. Detta innebär att det saknas ett medieringsperspektiv och att lärarens roll ska vara passiv
till det skapande barnet. Marner skriver även att i LGR 80 ändrades ämneskonceptionen till att vara
ett av kommunikationsämne och behandlas med kulturteori istället för personlighetsteorier. Höga
och låga kulturyttringar blandas så att det inte bara är konst som behandlas i bildsalen utan
elevernas egna bildvärld.

Lindgren, Monika. 2006 Att skapa ordning för det estetiska i skolan. I denna avhandling skriver
Lindgren om diskurser som hon har funnit i intervjuer hos anställda inom estetiska läraryrken. Hon
beskriver att det finns perspektiv om att balansera de teoretiska ämnena som innebär att de
teoretiska ämnena ses som svåra och mentalt krävande och att de praktiska ämnena ska fungera som
en rast. Hon skriver också om fostransdiskursen som för dialog om en bättre människa och
självförtroende. Det finns flera olika sätt att se på bild som ett ämne i skolan och beroende på hur
läraren ser på sitt ämne kommer denne att lägga upp undervisningen på ett sådan sätt så att det
anpassar dennes syfte.

1.3.3 Forskning om kreativitet

Lev S Vygotskij har skrivit boken Fantasi och kreativitet i barndomen. I denna klassiska bok
förklarar han hur fantasin fungerar i den mänskliga hjärnan. Han förklarar att med tecken som föder
tecken så bildar människan sin upplevelse av verkligheten genom att bygga upp ett ordförråd på
saker människan har upplevt. Han beskriver också hur livsviktig kreativiteten är, det är
kreativiteten som möjliggör framtidsinriktat tänkande. Boken ska helst läsas tillsammans med
Tänkande och språk då han använder sig utav den bokens begrepp för att förklara kreativitet. Han
beskriver fantasi som en tolkningsprocess med ”komplex av förhandlingar, särskiljningar,
omgrupperingar, förtätningar, krympningar och överdrifter” (1995, 9).
Anders Marner har skrivit om kreativitet i ett sociokulturellt perspektiv i Möten och medieringar.
”Estetiska ämnen och lärprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv” (2005) där
författaren dekonstruerar och förklarar begreppet kreativitet. Han definierar kreativitet med en
sociokulturell teori där ett nytt objekt bildas av två gamla objekt genom att kombinera på ett nytt
sätt och beskriver förutsättningarna för kreativitet. Marner beskriver (2005, 42-43) att en snabb
förändring i samhället eller den personliga kulturen triggar kreativiteten och att ungdomar är mer
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kreativa än vuxna för att de lever i den samtida tidsandan medan vuxna har en längre historia att
förhålla sig till. Det betyder att ungdomar har mindre historiska erfarenheter att förhålla sig till och
därmed är mer koncentrerade på samtiden för att de har mindre att blicka tillbaka till för att se vad
som fungerar och inte fungerar.

1.4 Teori
I kapitel 1.4.1 teorier om ämneskonception redovisas teorier som berör hur bildlärare ser på sitt
egna ämne. I samma kapitel kommer begreppet roll med tyngd på lärarroll för att det påverkas av
ämneskonception. I kapitel 1.4.2 Teorier om kreativitet redovisas teorier som är centrala för
kreativitetens utvecklande som är ett av de centrala målen för bildundervisning idag. I 1.4.3 Teori
om makt, normer och auktoritet har teorier hämtats för att förklara hur waldorfbildlärarna förvaltar
maktförhållandet som står beskrivet i En väg till frihet (2007, 22).

1.4.1 Teorier om ämneskonception

Kursplanerna i bild innehåller spår av gamla kursplaner, där bild hade ett annat syfte än det har
idag. I bildpedagogisk forskning talas det om ämneskonceptioner, olika sätt att se på ett ämne med
särskilt perspektiv på dess syfte.

Gunnar Åsen beskriver (2006, 107-122) de olika ämneskonceptionerna som har funnits i
bildämnets kursplaner och som fortfarande påverkar bildundervisningen. Teckning för industriell
utveckling år 1859 fick ämnet teckning fyra timmar i skolan på reallinjen, då det ansågs extra
viktigt för ynglingar som skulle ut till industrin att kunna teckna ordentligt för att kunna följa
ritningar. I slutet på 1870-talet utvecklades Teckning för industriell utveckling till att vara ett eget
ämne i folkskolan, fortfarande för att utveckla industrialiseringen. Vid sekelskiftet fick även
flickskolan bildämnet under inflytande av Ellen Keys teorier om smak, en estetisk fostran för att
lära elever att skaffa sig åsikter om det som har tillverkats i industrin. I början på 1930-talet talades
det om att teckning skulle vara till stöd för andra ämnen genom att bild som verktyg skulle stärka
de andra ämnena i skolan. Under 1960-talet började bildämnet alltmer betraktas som ett
kommunikationsämne, som skulle lära de unga att hantera nya bildmedier såsom tecknade serier,
reklam och rörlig bild. Av detta lever det kvar att bildframställning, bildanalys och
bildkommunikation är viktiga medborgerliga kompetenser.

Med ämneskonceptioner finns det enligt Marner moderna ämneskonceptionerna i bildämnet.
Grundläggande för alla diskurser om estetisk verksamhet i skola är att teori/praktik ses som en
diktonomi (2006, 3-7) . En av konceptionerna kallar han för kompensation vilket innebär att läraren
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i fråga tycker att vissa ämnen i skolan ses som teoretiskt svåra och att bilden behövs för att
kompensera de svåra ämnenas tillkortakommanden. Konceptionen lustfylld aktivitet innebär att
läraren ser de teoretiska ämnena som tråkiga och att det därmed måste finnas ett roligt ämne som
ska väga upp de tråkiga ämnena för att skolan ska bli roligare. Fostranskonceptionen innebär att
den estetiska verksamheten ses som bra för att den stödjer elevernas utveckling till fria människor
och att verksamheten i sig utvecklar självförtroendet.

När det talas om lärarroll finns det enligt Monika Lindgren (2006, 92-121) olika konceptioner om
hur man ser sin uppgift, som en vuxen människa som mest ska finnas på plats och handskas med
materialet, den terapeutiska pedagogen, som anser att omsorgsperspektivet väger mer än det
estetiska, arbetar för att barnen ska må bra i skolan och få vara sig själva, bildläraren kan också se
sig som konstnär eller ämnesexpert.

1.4.2. Teorier om kreativitet

Lev Vygotskij skriver i Fantasi och kreativitet i barndomen (1930/1995, 14-15) att fantasi är en
medvetandeform som bygger på verkliga begrepp. En fantasi bygger på material från verkligheten,
men utvecklas till något långt ifrån verkligheten. Fantasin bygger på verkligheten och ju rikare
människan är på begrepp (läs: blir äldre) desto längre framflyttas fantasins gränser. Författaren
skriver att det behövs ett behov av fantasin, den ska ha en grund till att uppstå vilket betyder att det
behövs en strävan eller en önskan om fantasi för att fantasi skall utvecklas.

Lev Vygotskij förklarar i Tänkande och språk (1934/2001, 16) att människor använder tecken för att
lära sig, ett tecken är ett begrepp av ett ting eller händelse som tolkats mentalt, han beskriver och
analyserar därmed relationen mellan tanke och ord. Vygotskij skriver även om reproduktion där
upprepandet är en av förutsättningarna för att lära sig och att produktion är den kreativa processen.
Vygotskij skriver även att minnet har olika funktioner vid olika åldrar och fungerar på olika sätt för
uppmärksamheten under utvecklingens gång. En viktig aspekt för barn att utveckla högre
psykologiska funktioner är kontakten med vuxna människor.

Lars Lindström skriver i Kan kreativitet läras ut? En bildpedagogisk översikt att elever som går på
djupet med vissa material lär sig kreativitet bättre än de som erbjuds många material. Elever som på
fritiden arbetar kreativt och därmed får en vana att stöta på problem och upptäcka nya möjligheter
lär sig att bli mer kreativa genom att en miljö som belönar risktagande och samtidigt dämpar de
negativa reaktioner som ibland följer på nya idéer. Undervisning som erbjuder möjligheten att
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värdera eget verk och andras verk i förhållning till ett gemensamt mål i en individuellt anpassad
undervisning leder till en ökad motivation och arbetsresultat. Självutvärdering, undersökande arbete
och uppfinningsförmåga är inget som ungdomar blir bättre på av sig själv, utan kan endast
utvecklas som resultat av undervisning.

Anders Marner har skrivit om kreativitet i ett sociokulturellt perspektiv i Möten och medieringar
(2005) där han dekonstruerar och förklarar begreppet kreativitet. Han definierar kreativitet med en
sociokulturell teori där ett nytt objekt bildas av två gamla objekt genom att kombinera på ett nytt
sätt och beskriver förutsättningarna för kreativitet. Marner och Vygotskij verkar inte överens,
Marner skriver i Möten och medieringar (2005, 42-43) att en snabb förändring i samhället eller den
personliga kulturen triggar kreativiteten. Det betyder att ungdomar har mindre historiska
erfarenheter att förhålla sig till och därmed är mer koncentrerade på samtiden för att de har mindre
att blicka tillbaka till för att se vad som fungerar och inte fungerar.

1.4.3

Teori om makt, normer och auktoritet

James V. Wertsch har skrivit boken Mind as action där han tolkar och analyserar Lev Vygotskijs
teorier och vidareutvecklar begreppet medieringar och medierande handlingar. Det jag har haft
mest nytta av i boken är kapitlet om makt och auktoritet där han beskriver hur tänkande om
auktoritetens makt kan ge makt till auktoriteten.

Wertsch skriver i Mind as action (1998, 64-67) att auktoritet bara finns om man själv accepterar
auktoriteten. När man talar om att någon har makt eller auktoritet för att den är smart eller har en
kraftig personlighet så belägger man begreppen med makt och därmed får nästa person som är
smart makt. När man talar om makt så är den maktutövande, personen som har makt mäktig av
formandet av auktoritet, men den maktutövande formar inte makten själv utan måste ha en
maktutövad, en person som blir påtryckt makten. Den fulla makten i auktoriteten beror både på den
maktutövade och den maktutövande. Vidare har auktoriteten makt genom att ingå i vår kulturella
verktygslåda som auktoritet, så även om man inte ger personen makt så betyder det inte att
auktoriteten är maktlös utan när den kulturella verktygslådan visar på att människan har makt kan
man aldrig fullt ut neka personen makt då man en gång har vetat att personen i fråga har makt.

Berger (1999, 123) skriver att anomi kommer från grekiskans laglöshet. Medlemmar från
subkulturer följer vissa beteendemönster som ofta strider mot de beteendemönster som samhället
innefattar. Berger beskriver att anomi är skapad av organisk solidaritet som är ett sammansatt
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system med kontraktsmässiga relationer som folkvalda politiker, poliser och rättsväsende. När en
organisk solidaritet uppstår kan människor glömma bort vad den stora massan tycker är rätt och fel.
Durkheim beskriver (1984, 181-183) att anomi uppstår när en grupp människor blir uppdelade i
arbetskraft kommer det att ske en sekularisering av människor i samhället som kommer att isolera
sig i egna sociala aktiviteter. I mitt fall är arbetskraftuppdelningen inte viktig utan den utestängning
som sker där de egna sociala aktiviteterna är viktigare än samhället. Waldorfpedagogiken i sig är
inte anomisk då den tar upp en liten del av en människas påverkan, men att leva antroposofiskt är
ett avståndstagande från många normer.

Auktoritet hänger nära ihop med begreppet roller då auktoritet är en roll i gruppers sammanhang.
Abram De Swaan (2003, 35) beskriver begreppet roll med ett exempel från trafiken. Alla utgår ifrån
att bilarna i Sverige åker på höger sida av vägen, det skulle bli panik om någon åker på vänster sida
av vägen då det bryter om föreställningen av vad en bilist ska göra i sin roll. Rollen är ett
handlingsschema som utgörs att man förväntar sig att människor har ett visst beteendemönster
utifrån den position hon har. En lärare ska spela en roll i klassrummet där denna är en auktoritet,
men enligt Ritter (1997, 104-105) ska waldorflärarens roll som auktoritet komma ifrån att vara en
vuxen som vet vad som är moraliskt rätt och fel som barnet kan knyta ett förtroende med.
Robert Thornberg har skrivit Det sociala livet i skolan – socialpsykologi för lärare (2006) där han
behandlar normer och auktoritet i skolan. Thornberg skriver att normer är regelverk för homogenitet
i grupper för att främja mänskligt samspel inom gruppen.
Thornberg skriver (2006, 75) att en auktoritet är en människa som kan utöva makt över någon
annan (maktutövare). För att auktoriteten ska få legitim makt dvs. bli accepterad som ledare av en
grupp människor (maktutövade) måste gruppen acceptera det snedställda maktförhållandet. Det
finns flera olika sätt att bli en auktoritet. Expertmakt är när de maktutövade tror att auktoriteten har
bättre kunskaper än de själva inom området maktförhållandet utspelas på. Personlig makt där den
maktutövade ser upp till den maktutövande och låter denna ha inflytande. Informationsmakt är en
reell expertmakt där den maktutövande har mer information och kan argumentera logiskt. Legitim
makt är när någon av en anledning blivit accepterad som ledare av en grupp med människor och den
nya människan accepterar ledarskapet.
Antroposofin – en kritisk granskning (2003) Rudolf Steiner skrev om den ockulta andevetenskapen
att lärlingen måste se samma syn som läraren. Det innebär att om eleven ser någonting annat än
mästaren så är elevens syn inte sann. Hans Isaksson beskriver i kapitlet ”Antroposofins
människosyn” i samma bok antroposofin som öppen för alla som vill utveckla sitt vilje-, tanke- och
känsloliv. Han beskriver att människan har fyra väsensled, den fysiska kroppen, eterkroppen,
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astralkroppen och själen. Det är i antroposofin viktigt att se varje människa och utveckla denna till
en individ. Den individuella undervisningen kan påverka elever till ett normbrytande intresse då
eleverna kan känna sig hörda och lyssnade på i ett samhälle som sällan riktar sig till ungdomar.

1.5 Metod

För att uppnå syftet att beskriva och analysera bildpedagogiken i waldorfskolor vad gäller syften
och mål för ämnet, särskilt avseende kreativitet och auktoritet kommer jag att använda mig av
intervjuer och textanalys. Textanalysen kommer att jämföra texter om waldorfpedagogik och
waldorfpedagogikens kursplan med den kommunala grundskolans kursplan avseende synen på
bildämnets syften och mål, samt på kreativitet och auktoritet.
Jag avser också att intervjua bildlärare från waldorfskolor avseende deras teorier och konception av
bildämnet, särskilt vad det gäller kreativitet och auktoritet.

1.5.1 Jämföra kursplaner
Jag kommer att beskriva och analysera vilka mål och syften som anges för bild i kursplanerna. Jag
kommer att inrikta mig på kursplanerna för sjunde, åttonde och nionde klass. Ibland efterlevs inte
vissa delar av kursplaner och värdegrundsmål i skolan, för att ibland säger kursplanerna en sak
medan praktiken innebär något annat, men det är det som står i styrdokumenten som jag först vill
beskriva och analysera avseende bildämnets syften och mål, särskilt avseende kreativitet och
auktoritet.
.

När jag valde vilken källa jag skulle läsa så utgick jag från Scotts fyra kriterier ur Bryman (2003,
357) om autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. En väg till frihet är
waldorfskolans tolkning av LPO94s kursplan, nu använder de sig av LGR11 tills den nya
tolkningen kommer ut våren 2014. Waldorfskolans tolkning av LPO94 har hög autenticitet genom
att den är utgiven av waldorfskolefederationen, är trovärdig, är typiskt utformad vad det gäller
myndighetsdokument och är lätt att förstå.

Många av mina frågeställningar är inte rent utskrivna i En väg till frihet, därför kommer jag att
analysera texten med en semiotisk metod med tyngd på den konnotativa meningen. Enligt Bryman
(2003, 368-369) så talar man i semiotiken om Denotativ mening är den uppenbara meningen som
signifikant och konnotativ mening är det den innebörd som förknippas med en viss kontext. Den
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konnotativa innebörden är de teoretiska begrepp som hittats i teorierna från teorikapitlet. I och med
att frågorna ställs utifrån teori, behövs inte ett större analysschema. Det som utläses är om texten
kan svara på teorierna genom att se om texten stämmer överens, motsätter sig eller inte nämner
teorierna.

1.5.2 Intervjuer
När jag ville ta reda på uttalade och outtalade konceptioner var det oundvikligt att intervjua lärare.
Enkätfrågor kan vara bra för att täcka upp en del av empirin som jag söker, men för att söka en
kvalitativ egenskap är det enklare att genomföra intervjuer. Intervjuerna täcker två bildlärare på två
olika waldorfskolor, på vad den kommunala skolan kallar högstadie- och gymnasienivå. I staden jag
växte upp i finns det fyra närliggande waldorfskolor, jag hade önskat att intervjua samtliga
bildlärare i skolorna men det fanns inte möjlighet till det.

Jag har intervjuat två lärare av olika ålder, kön och erfarenheter av antroposofi och
waldorfpedagogik. Bryman skriver (2003, 373) om iterativa intervjuer, att man har intervjuer vid
flera tillfällen för att kunna analysera materialet mellan tillfällen. Jag valde ut dessa informanter
främst av praktiska skäl. Genom att de ligger geografiskt nära varandra så att jag tid att ta in svaren
mellan intervjuerna. Då kan jag vidareutveckla intervjufrågorna mellan tillfällena. Informant
nummer ett har väldigt lång erfarenhet av waldorfpedagogik och är rektor över skolan. Skolan
informant ett arbetar på ligger i vad man skulle kunna kalla för det antroposofiska meckat i Sverige
vilket leder till att det finns starka kopplingar till antroposofin vilket inte är en självklarhet i
samtliga waldorfskolor. Informant nummer två har också lång erfarenhet av skolan och är rektor
över skolan. Denna informants skola ligger lite utanför det som ibland har kallats det
antroposofiska meckat Järna och informanten hade nyligen intresserat sig för antroposofi även om
han har arbetat länge inom waldorfskolan. Jag är medveten om att jag inte kan dra några generella
slutsatser utifrån mitt material, då det är så få lärare som jag intervjuat, men deras svar kanske kan
peka på riktningar för vidare studier.

Jag använder kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer för att det är enklare att ta del av en
persons livsvärd om frågorna som ställs är inte har något givet svar. Det finns ämneskonceptioner
som framställs och formuleras som färdiga alternativ, därför kommer jag att ställa frågor runt
ämneskonceptionen men inte rent ut. I svaren får informanten själva uttrycka vad de tycker är
viktigast. Bryman skriver (2003, 321) att semistrukturerade intervjuer är bättre för en öppen
intervju, eftersom intervjun inriktas frågeställningar för att undvika standardiserade svar, det gör att
det blir enklare för intervjupersonen att säga vad den egentligen tycker och inte vad den bör tycka
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enligt sin roll.

Waldorfpedagogiken är ett stort ämne, och jag fick lära mig mer om dess bilddidaktik av de
waldorflärare som jag intervjuar. Jag använde mig av det som Bryman skriver (2003, 373) om
iterativa intervjuer, det innebär att analysera intervjumaterialet emellan intervjutillfällen. På så vis
har jag kommit längre i min jakt på en didaktisk teori och praktik i waldorfskolan mellan de olika
intervjutillfällena och får nya stoft av didaktik, då jag kan gå vidare på vad tidigare waldorflärare
har sagt vilket inte är möjligt vid kvantitativa intervjuer.

Intervjupersonerna har informerats vid tillfället som de blev inbjudna till intervjun. Genom att
berätta om de ämnen som kommer att togs upp under intervjun så fick de tid att mentalt förbereda
sig. Under intervjuerna har jag använt mig av vissa hjälpmedel. Diktafonen, en smartphone med
inspelningsfunktion har varit att ett oumbärligt verktyg då intervjun har transkriberats. Jag använde
ett anteckningsblock med olika teman utifrån teorin, kreativitet, auktoritet och ämneskonception
vilka vi diskuterade. De frågor och kommentarer som var med vid intervjutillfället finns som
bifogad bilaga.

1.5.3 Etik
När det kommer till de etiska överväganden så har följer studien vetenskapsrådets (2002, 7-15)
forskningsetiska principer vad det gäller Informationskravet, jag informerade informanterna om
villkoren för deras deltagande. Studien följer samtyckeskravet, informanterna fick informationen
om att deras deltagande är helt frivilligt. Konfidentialitet har infriats genom att personerna har
anonymiserats och blivit informerade om detta. De är medvetna om nyttjandekravets gränser, de
informerades om att det är en uppsats skriven på avancerad nivå på lärarprogrammet och att
uppsatsen publiceras i ett offentligt arkiv tillgängligt på nätet.

1.5.4 Brister som kan påverka resultat
Jag spelade in intervjuerna på en smartphone som har förvånansvärt bra ljud, men i vissa situationer
under inspelningen så var den inte tillräckligt bra, några enstaka ord förlorades ur ett par meningar
men det påverkar inte resultatet utan mest transkriptionens utformning. Till viss del var frågorna
kronologiskt dåligt ställda då jag väckte en viss misstänksamhet när jag frågade om antroposofi och
anomi som de första frågorna när jag sa till intervjupersonerna att intervjun mest skulle handla om
bilddidaktik, jag tror att jag hade fått andra svar från båda intervjupersonerna om jag hade ställt
frågor som handlar om antroposofi senare under intervjun.
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1.6.

Disposition

Kapitel 2: Här presenteras Waldorfpedagogiken och antroposofin generellt. För att förstå
Waldorfpedagogiken är det också viktigt att känna till dess bakgrund inom den antroposofiska
humanismen och dess grundläggande idéer. Detta presenteras i kapitel 2; Waldorfpedagogik och
dess grund i antroposofin.
Kapitel 3: I kapitel 3 redovisas resultatet av granskningen av kursplanerna och intervjuerna. I 3.1
har en analys utav bildkursplanerna från de olika pedagogikerna genomförts och de två
huvudsakliga skillnaderna i kursplanen presenteras. I 3.2-3.3 presenteras huvuddelen i empiri,
resultatet av intervjuerna som gjordes med två bildlärare från waldorfskolor. I 3.2 redovisas svar
som rör intresseområdet ämneskonception med särskilt avseende kreativitet och auktoritet. I 3.3
redovisas de teorier som jag har kunnat utläsa från intervjuerna. I 3.3 redovisas konceptioner om
normbrytande skapande.
Kapitel 4: analyserar resultatet utifrån teorin, jag har delat in analysen i 4.1 kreativitet där
diskuteras de konceptioner gällande kreativitet som återfinns i waldorfskolan, 4.2 presenteras
förhållande till de olika maktbegreppen, anomi och auktoritet, 4.3 ämneskonception diskuterar de
ämneskonceptioner som togs upp i resultatet.
Kapitel 5: Är en sammanfattning av vad som har kommit fram i resultat och analyskapitlet.
Kapitel 6: Diskussion, här kommer jag att sakligt kommentera analysen och resultatet samt
redogöra för mina egna åsikter.

2.

Waldorfpedagogikens grundläggande idéer och teorier

Håkan Lejon har skrivit avhandlingen Historien om den antroposofiska humanismen: den
antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt perspektiv 1880-1980. I Tyskland innan första
världskriget var landet starkt påverkat av kejsardömet och det hierarkiska skolsystemet med
folkskolan var till för att socialisera barn till lydiga medborgare. Lejon förklarar den antroposofiska
humanismen som en sammansättningar av idéer för att möta behoven som uppstod i den hierarkiska
skolan genom att forska i andevärlden för en humanare kunskapssyn. För att möta behoven krävdes
ett tankesätt som innebär att man tänker med hela kroppen och för detta måste tanken och kroppen
sammanfogas för att hela människan ska bli aktiv och kunna se med alla sinnen. Lejon skriver
(1997,232) att antroposofin bröt sig ut från det teosofiska sällskapet 1913 för att en grupp i
sällskapet direktöversatte Steiners texter utan vidare kritik och analys. Lejon skriver att (1997,232)
att under 1960-talet skedde en uppdelning av det antroposofiska sällskapet där en grupp blev
anhängare till den kristna antroposofiska esoterismen medan den andra gruppen blev anhängare till
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den antroposofiska humanismen.

Rudolf Steiner skrev boken Waldorfpedagogik (1923). I den svenska översättningen från 1994
återger Steiner här ett föredrag i han höll Donau 1922 där han beskriver waldorfpedagogikens
grundpelare. Här tas det bland annat upp att barn delas upp i sjuårsåldrar, 0-7 år, 7-14, 14-21 för att
kunna anpassa pedagogiken efter barnets ålders egenskaper och förutsättningar. Steiner beskriver
också elevens fostran till fri människa. Steiner skriver (1922/1994,124-143, 165-266) att elever ska
undervisas efter sina kroppars mognad, att det mentala utvecklas parallellt med det fysiska.

Lejon skriver (1997,233) att under mitten av 1980-talet började antroposofin integrera sig med det
svenska samhället och då krävdes det att inflytandet av esoterismen avtog i kraft.
Det är ur den antroposofiska humanismen som waldorfskolor, läkepedagogik och biodynamisk
odling har sina ursprungliga idéer från. Det finns fortfarande en antroposofisk kristendom med bl. a
Kristofferkyrkan i Järna, den kristna antroposofin är ingenting som jag kommer att ta upp i denna
uppsats.

Jerkert (2003,25) beskriver att i antroposofin har människan fyra väsensled, den fysiska kroppen,
eterkroppen, astralkroppen och själen. Det är i antroposofin viktigt att se varje människa och
utveckla denna till en individ. Han beskriver också antroposofins strävan mot klärvojans, att
genom att betvinga varje inre tendens att kritisera och analysera uppnå en andlig kunskap. Detta
kan exemplifieras med en övning som går ut på att meditera kring ett frö för att kunna se vilken
växt som finns i den.
Christhild Ritter skriver i boken Waldorfpedagogik (1997,17) att eleverna ska fostras till fria och
självständiga människor. Att eleverna fostras till fria och självständiga människor innebär att de
bygger upp ett förhållningssätt till normer som bygger på deras egna erfarenheter. Om en person har
föresatt sig att inte följa normer så kan den personen utmana normerna för att skapa kreativa möten,
men då gäller också att man är medveten om att man bryter mot normen och kan bli motarbetad då
de flesta människor följer normen.

3.

Resultat

I resultatet kommer jag inte att korta av vad intervjupersonerna säger utom för att lägga till punkter
och kommatecken för läsbarhetens skull. Jag tycker att det är oetiskt att klippa och klistra i
transkribering och citat för att intervjupersonen kan bli felciterad. Citaten ur intervjun kommer att
skrivas med samma ordföljd, talpauser, utfyllnadsord som de framkom vid transkriberingen, men
att talspråket skrivs ut i viss skriftform för läsbarhetens skull. Detta enda som ändras är att
kommatecken och punkter används. Thomson (1997) skriver att undersökaren inte behöver skriva
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ut hela intervjuerna, utan att endast transkribera det som är viktigt exakt och ordagrant för att sedan
sedan referera till inspelningen som är arkiverad. Jag skriver ut vad intervjupersonen har sagt
mycket noggrant. Även om en intervju på en timme tar ca 6 timmar att skriva ut är det motiverbart
att skriva det ordagrant då det endast är två intervjuer.

Det är ovanligt i forskningssammanhang att skriva ut resultatet på detta vis. Bryman skriver
(2011:431) att om författaren håller sig nära det fonetiska språket kan intervjupersonen upplevas
som korkad. Jag tycker att det är viktigare att hålla sig så nära det fonetiska språket som möjligt,
för att undvika att intervjupersonen blir felciterad. T. ex kan en frågande ordföljd kan visa på att
informanten inte har ödslat större tankekraft på ämneskonceptionen och därmed tycker att någon
ämneskonception är mindre viktigt än en annan ämneskonception.

Bryman anser att (2011:431) man ska använda anföringstecken eller kortare indrag för att det
tydliggör för läsaren att det är ett citat. Samtliga citat kommer att markeras med indrag och
kursiveras. I Resultatet kommer informanterna att anges som Informant 1 & 2 samt referera till
sidnummer i transkriberingen. Vid de tillfällen som det talas i dialog mellan författaren och
intervjupersonen kommer A att innebära författaren medan B kommer innebär intervjupersonen.

3.1 Skillnader och likheter i kursplanerna

Waldorffederationen håller på att göra en ny kursplan som ska motsvara LGR11, den ska vara
färdig våren 2014. Tills den nya kursplanen kommer ut våren 2014 följer waldorfskolorna En väg
till frihet som skrevs utifrån LPO94, men anpassar den till att gå i fas med LGR11. Det är väldigt
många punkter som stämmer överens med LPO94 och LGR11 så därför har jag valt, av
utrymmesskäl att fokusera på de punkterna som skiljer sig åt.

Drakenberg, Fant och Lundgren skriver i En väg till frihet (2007, 22) att i waldorfsskolornas
målbeskrivningar för elever mellan sju och femton års ålder är det skrivet att det är viktigt att
uppmärksamma och utveckla elevens kreativa förmåga och i årskurs nio väntas eleverna ha erfarit
att estetisk skönhet kan se ut på många vis.

Mål att sträva mot för Waldorfskolans F-9 enligt En väg till frihet (2007,17).
• att bildskapande blir ett självklart uttrycksmedel för barnet
• att barnet vågar rita och måla utan krav på (ett bestämt) resultat
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• att barnet inte blir stört i sin verksamhet”

Genom att barnet inte ska bli stört i sin verksamhet stödjer detta ämneskonceptionen den fritt
skapande doktrinen då det utgår från att barn redan är skapande.

En väg till frihet (2007,17):
”Waldorfförskolan kan bidra genom att
• visa respekt för den skapande processen
• skapa en lugn och harmonisk stämning
• ge tillgång till ändamålsenligt material
• ej styra barnets skapande med färdiga mallar och modeller.”

Med kursplanen väljer waldorfpedagogik att inte styra barnets skapande med färdiga mallar och
modeller. Det stödjer den fritt skapande doktrinen genom att det visar att barnet har en skapande
och att det saknas ett medieringsbegrepp.

En väg till frihet (2007, 22): Mål som eleverna skall ha uppnått vid slutet av det nionde skolåret:
•

ha övat upp en omdömesbildning för estetiska skönhetsvärden

•

ha erfarit att estetisk skönhet kan se ut på många olika vis

Och mål att sträva mot:
•

utvecklar förmågan att av upplevelser, tankar och känslor skapa inre, levande bilder

•

genom kunskapande och övande får genomgripande erfarenheter av olika tiders och

kulturers utveckling från bild- till begrepps- och skriftspråk

LGR11 tar upp dessa liknande punkter. (2011, 19) Centralt innehåll i årskurs 7-9:
•

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och

hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
•

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer

och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
Samt att i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga
att
•

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Det står ingenting om att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner i
En väg till frihet för att den behandlar LPO94, men denna punkt kanske tas upp i den nya
kursplanen som kommer ut våren 2015. Det är många likheter i kursplanerna. En väg till frihet vill
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att eleven har en omdömesbildning för estetiska uttryck medan LGR11 vill att eleven är medveten
om de estetiska uttryckens betydelsebärande egenskaper. En väg till frihet vill att eleven förstår att
skönhet kan se ut på flera sätt, medan LGR11 är mer konsekvent, den behandlar de specifika
områdena identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer i relation till bilder.

LPO 94 skriver följande för sjunde till nionde klass.
Eleven skall
•

Ha kunskap om bildens roll i kultur och samhälle och känna till några framträdande
bildkonstnärer.

•

Kunna tolka, analysera och kritiskt granska olika typer av bilder, såväl stillbilder som rörliga
bilder.

Mål att sträva mot:
•

Får insikt i och erfarenhet av bildens roll och användbarhet i skilda sammanhang och i
skilda kulturer.

•

Får kunskap om att bilden bär betydelse, skapar mening och har ett innehåll utöver det
föreställande.

Utöver bildämnet så finns det ett till ämne som kan påverka bildskapandet och är därmed intressant
för detta resultat, ämnet Formteckning är en koordinationsbaserad kunskap som har till syfte att
träna eleven i kognitiva former. En väg till frihet (2007, 27) ämnet formteckning ska skolan i sin
undervisning ska sträva efter att eleven:
• får stöd för läs- och skrivinlärning samt lägger grund för geometriämnet
• uppnår säkerhet i samspelet mellan öga och hand
• utvecklar förmågan att själv bedöma när en form är vacker, välbalanserad och korrekt avbildad
• utvecklar sin fantasi genom att uppöva fördomsfrihet i varifrån en form kommer, och vart
den är på väg, beroende på var i rörelsen bilden fångas – i synnerhet
vid formförvandlingsövningar
• uppnår ökande grad av exakthet i iakttagandet

Genom Formteckningsämnet strävar waldorfpedagogiken att eleven utvecklar en förmåga, att själv
kunna bedöma när en form är vacker. Förmågan att själva bedöma vackra och fula former stödjer
ämneskonceptionen Estetisk fostran. Samtidigt stöder denna delen av kursplanen starkt teckning för
stöd till andra ämnen genom att ämnet ligger till stöd för läs- och skrivinlärning samt lägger grund
för geometriämnet och att de arbetar för att stödja öga-hand förmågan.
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En av skillnaderna är definitionen av bilder och dess betydelser, waldorfskolorna har i sin kursplan
definierat att bilder kan ha en skönhet med skönhetsvärden och att skönhetsvärden ser ut på olika
sätt när LPO94 inte använder sig av ett sådant begrepp i kursplanen utan fokuserar på bildernas
egenskaper.

En skillnad i kursplanerna är att waldorfpedagogiken uttrycks delvis konservativ med några mål
och förmågor. Det finns fler spår till de äldre ämneskonceptionerna i waldorfs kursplan än LGR11.
Detta kan bero på att waldorfskolan har en grundläggande filosofi som är viktig och att individen är
viktig. Den kommunala skolan är också delvis byggd på gammal filosofi, men skillnaden blir att
den kommunala skolans manifesta funktion är att fostra elever till att bidra till samhället istället för
individen.

3.2 Waldorfbildlärarnas konception.

Dessa svar har jag fått fram i mina intervjuer:
Waldorfbildlärarna lägger stor vikt på frihet och på att undvika hierarkier i de grupperna som bildas
i skolan.

....Därför att det gäller ju att inte skapa en hierarki, för så fort det finns en hierarki i en grupp människor som ska göra
någonting tillsammans så blir det någon som bestämmer över någon, som behöver anpassa sig och det är den här
anpassningen som gör att man blir ofri och när man är anpassad och ofri, då är man inte produktiv liksom. (informant
1 sida 1)

.. jag tror att det är ett frihetsrum som är en väldigt stor skillnad förutom pedagogikenm som också är en väldigt stor
skillnad då vi lägger upp undervisningen med en helt annan utgångspunkt. Men jag tror att friheten är en väldigt stor
skillnad med att jag har i alla skolor jag har jobbat på en stor frihet att ansvara för mitt ämne och göra det på ett
kompetent och bra sätt (informant 2 sida 1)

Informant 1 tycker inte att det är bra att vara en auktoritet i förhållandet lärare till elev. Hen tycker
inte att det är bra att bestämma över en annan människa i gruppen för att det inte är en bra lösning
för gruppen. Informant 1 tycker också att en människa blir mindre produktiv genom att den behöver
anpassa sig. Informant 2 tycker att det ska finnas en kvalitet hos lärare som inte har med auktoritet
att göra.

Nää asså, men det är det... Nää, auktoritet ska ju inte ha med makt att göra utan auktoritetens uppgift är ju att skapa
trygghet i klassen så att alla barnen ska känna sig trygga där, för att läraren vet hur det är...( informant 1 sida 2)
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jag inte om jag kan svara på om hur man är som auktoritär lärare, det är en av dem bitarna som alla lärare arbetar på
den där biten sen har vi satt ord på det i den där litteraturen som finns att det finns en, en kvalitet... i det som kanske
behöver finnas för att ha ett gott ledarskap i klassrummet som inte har någonting med en auktoritet. Så det är inte det vi
håller på med, genom maktutövande utan att vara en vuxen med fel och brister som ansvarar för utbildningen med
tillsammans eller ledande i alla olika konstellationer som finns i en skoldag (informant 2 sida 2)

Det är svårt att se generella teorier om kreativitet hos dessa waldorflärare, men det finns andra
faktorer som spelar in på undervisningen vad det gäller kreativitet. En faktor är att eleverna har bild
i större utsträckning genom att de har ämnet formteckning också. Informanterna förklarar
formteckning som ämne så här:

Det är ju symmetrier, det kan vara handövningar, man övar att uppfattar former för att se att det här är en sån form och
det här är en sån form det handlar om att... Om man jobbar med barn som har problem så fattar man att det här
stärker höger och vänster hjärnhalva, det här är ju sån koordination och koncentrationsövningar, man lär sig göra
åttor, åttor med en liten snurr på...förstår du? (informant 1, sida 3-4)

Det handlar ju om.. lite som man förut jobbade med skrivstil, kan man säga. Du utvecklar dina sinnen när du tvingar
dig att göra moment som du inte behärskar. När jag övar mig att göra snygga bokstäver, när jag övar mig att göra en
formspegling eller någon mer komplex form. Då tvingar jag min hjärna, då bygger jag banor i huvudet (informant 2
sida 7)

Informant 2 visar på att det är viktigt att arbeta med bild i andra ämnen. När eleverna arbetar med
att återge ny kunskap med bild får de ännu några timmar extra att arbeta med bild. Informant 1
säger att de arbetar ämnesövergripande hela tiden, och att det är en grundprincip som kallas för
periodundervisning i waldorfpedagogiken.

...Däremot så jobbar vi väldigt mycket ämnesövergripande än vad... Vi har en morgonperiod som är ett sätt som många
waldorfskolor jobbar mot och det är ett teoristoff där ofta tre, ibland fyra veckor det kan vara matte, historia, massa
olika teoretiska ämnen där ingår det ju ett spektrum av ämnen där ingår bild, genom att de ska återge även bildmässigt
delar från undervisningen i redovisningen hellre det i många år än att de klipper och klistrar på nätet. (Informant 2
sida 9)

A: Ja... Arbetar lärarna ämnesövergripande?
B: Ja, Hela tiden
A: Hela tiden?
B: Det är en grundstruktur i waldorfpedagogiken.
A: Och det är viktigt?
B: Det är jätteviktigt, det är det som kallas för periodundervisning som är en och en halv till två timmar, där görs allt
ihop blandat. (Informant 1 sida 9)

När eleverna har målat en bild analyserar de resultatet för att se vad det var som gjorde att bilden
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fick sitt uttryck. Att göra en praktiskt övning för att sedan analysera kallar informant 2 för
fenoment. Nedan förklarar informant 2 hur fenomen fungerar. Detta svar fick jag från informant 2
men inte 1, jag frågade inte om fenomen till informant 1 utan det var hos informant 2 som jag fick
ta del av vilken vikt detta har.

Ser på ett fenomen, vi betraktar vad som händer. En kula far i golvet. Och sen så kopplar vi känslor till det här, var är
det som händer egentligen den ramlade ner. Bonk. Och sen så som ett sista led varför då... Hur gick det där till.. Vi
kopplar all teori till det där i en sorts ledmodell. Och där är det alltid så att eleverna i mån ska bidra till ett tänkande
nästan allt tänkande är i viss mån kritiskt tänkande i någon form av analyserande. ( informant 2 sida 4-5)

Informant 1 beskriver hur ett barn, genom lust, målar på ett tomt papper så fort de ser att det finns
papper och kritor. Det vilket stödjer ämneskonceptionen fritt skapande doktrinen. Det finns
förväntningar på att barn är skapande från början. I den senare åldern som informanten talar om
byts konceptionen ut mot kommunikationämnesdoktrinen genom att eleverna läser bilder.

...Barn fram till 9-10 års ålder så fort dom ser ett tomt papper så målar dom det. Men sen kommer en kris där man
plötsligt märker hur allt ser ut och då kollar man på sin egen bild och tänker att så där ser det inte ut. Det här är inte
så som det ska vara och alla andras bilder är finare än min. Så vill man inte mer för att man får olika hämningar, det
måste man veta som lärare att det kommer en sån kris där barnet backar. ” (Informant 1 sid 3)

Jag kunde inte hitta någon föreställning om estetiska skönhetsvärden hos informant 2. När ämnet
tilltalades så beskrivs det att fula bilder vara ofärdiga bilder eller bilder som var gjorda med fel
material för syftet. Hos informant 1 återfinns en föreställning om att estetiska skönhetsvärden finns
i bildpedagogiken. Genom att bredda intresset för vad som är vackert och fult får eleverna lära sig
att normativa värden finns i bild, men att traditioner inte premieras. Estetiken som informant 1
syftar på är arkitekturen, som är antroposofisk.
A: Mm, ja. Får barnen lära sig vad som är vackert eller fult?
B: Hmm, både och tycker jag. Som bildlärare försöker jag bredda intresset för va som är vackert och fult. Lite som det
vi pratade om innan... att barnen sätter likhetstecken ifall det kan. Kan man rita och kan man teckna fotografiskt, då vill
jag ju bredda vad man tycker är fint, skönt och fult till att så lätt är det inte, vackert är en väldigt vid definition. Men
samtidigt så tycker jag att man som fenomen kan titta på något vackert och fundera på ”vad är det här för något? Vad
är det som gör det här vackert?”. Så att problematisera bilden då.
A: Men finns det då fula bilder?
B: Ibland så ger jag dem den uppgiften att teckna och måla fult, det är sällan någon som lyckas.
A: Mhm.
B: Då kommer vi liksom tillbaka till färdighetsträningen. När blir något inte vackert. Det kan vara när hantverket
misslyckats. Har valt fel material. Då kan det börja tendera till något fult. Men har man en närvaro i sina rörelser så
blir det sällan fult. Det är inte så himla lätt att göra fula saker om man är medveten om det. Om man inte är medveten
om vad man gör så är det lättare att göra fula saker. (Informant 2 sida 7)
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A: Ja.. Får barnen lära sig om vad som är vackert? Och finns det fula bilder?
B: Ja, för mig finns det ju inte det. Men det finns ju traditioner med det som är vackert, men det är ju redan hundra år
gammalt allt det där. Det är ju redan så gammalt. Men som du ser här om du tittar dig häromkring så ser du att det
finns ju en estetik på plats här, eller hur? (Informant 1 sida 6)

3.3 Bildlärarnas teorier

Jag har inte hittat någonting som tyder på att waldorfpedagogiken skulle vara annorlunda den
kommunala skolan vad det gäller bilddidaktiska teorier men det finns stora skillnader i pedagogiken
som påverkar den bilddidaktiska situationen praktiskt.
Informant 1 talar om en kris som kommer den perioden där eleverna rent tekniskt kan avbilda
objekt realistiskt. När jag frågade informant 2 om de arbetade med avbildning i bildämnet svarade
hen att det finns en kognitiv färdighet som är åldersrelaterad.

...Barn fram till 9-10 års ålder så fort dom ser ett tomt papper så målar dom det. Men sen kommer en kris där man
plötsligt märker hur allt ser ut och då kollar man på sin egen bild och tänker att så där ser det inte ut. Det här är inte
så som det ska vara och alla andras bilder är finare än min. Så vill man inte mer för att man får olika hämningar, det
måste man veta som lärare att det kommer en sån kris där barnet backar. ” (Informant 1 sid 3)

Jo, men absolut. Det brukar jag jobba med. I sjuan till viss mån. Något inslag i sexan. Men i åttan och nian framför
allt. För då börjar man få sig egen tekniska färdighet. Sin egen förmåga att kunna göra det bra. Så det brukar jag
lägga lite smygande från sexan och uppåt. Med någon slags tidpunkt i nian faktiskt. För då börjar de bli så mogna med
sina förmågor så att de kan betrakta det som ett fenomen. Nu är övningen att försöka teckna av någonting så som det
ser ut. (Informant 2 sid 6)

Waldorfskolan har även formteckningsämnet som visar på en annan teori om bildämnet som stöd
för andra ämnen. Det finns spår av doktrinen om den terapeutiska läraren genom att det finns en
teori att formteckning ska stärka höger och vänster hjärnhalva hos barn med problem.

Det är ju symmetrier, det kan vara handövningar, man övar att uppfattar former för att se att det här är en sån form
och det här är en sån form det handlar om att...om man jobbar med barn som har problem så fattar man att det här
stärker höger och vänster hjärnhalva, det här är ju sån koordination och koncentrationsövningar, man lär sig göra
åttor, åttor med en liten snurr på...förstår du? (Informant 1 sida 3)

I waldorfpedagogikens periodundervisningen ser jag tydliga spår hos Vygotskijs teorier om
reproduktion då de arbetar väldigt länge med ett och samma ämne. Den huvudsakliga teorin är
Rudolf Steiners om att människan är mer utvilad på morgonen och därmed orkar lära sig mer
teoretiska ämnen på morgonen och praktiska ämnen på eftermiddagen.
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B: På morgonen tar man huvudet och så och när man gör bild då tar man ju hela mig i anspråk. Att jag kan förbinda
mig, att jag bryr mig om att komma i kontakt. Det går ju inte att måla om man inte har någon kontakt liksom.
A: Mm.
B: Och det kan vara jobbigt för många.
A: Mm. Så du menar att man har sämre kontakt på morgonen då?
B: Nej. Men huvudet är utvilat på morgonen. (Informant 1 sida 7)

En teori som inte stämmer överens med de kommunala skolorna är hur man arbetar med resultat,
det verkar som att informant 1 tycker att det är viktigare med att arbeta med elevernas
självförtroende, för att en resultatstyrd skola inte är individbaserad och kommer därför att sänka
självförtroendet hos eleverna. En bildlärare tycker att det är en större vinst med att eleverna
utvecklar ett starkt självförtroende än att kunna det som står i kursplanerna för ämnet.

Men viktigast är liksom när man går i skolan och ska lära sig saker, att man kan liksom märker att det är sant att det
gör inget om jag inte kan för om jag inte kan idag så kan jag imorgon. Och det här med resultaten är intressant att
skolan har blivit resultatstyrd för det är ju helt absurd att resultatet ska vara det som är avgörande för vad eleverna ska
lära sig, barnen vill ju lära sig för det som dem vill lära sig. Dom bryr sig inte om nått resultat och det när resultatet
sätter sig på huvudet så är det så att självförtroendet skakas. (Informant 1 sida 3)

Det har skett många förändringar i skolan med reformer som har fått stort inflytande och förändrat
waldorfpedagogiken, men det finns ett förhållningssätt till kursplaner som innebär att man arbetar
åt vissa håll men fortfarande håller sig till kursplanen för att främja det som är waldorfpedagogik,
och de största skillnaderna ligger i den pedagogiska metoden, inte i innehållet även om det kan
skilja sig från den kommunala skolan ibland. Periodundervisning och formteckning är självklara
metoder i waldorfskolan, men att de inte finns nedskrivet i kursplanerna i LGR11 betyder inte att
bildlärarna kan använda sig av de pedagogiska metoderna.

B: Att om man får en stor frihet att göra så måste man ju veta vad, vet jag inte vad så skulle det vara skönt med en chef
som talar om vad du ska göra och det kan jag se på min nuvarande roll kanske att så... men det är mycket nu när
skollagen har ändrat sig så lika otydligt är det inte nu längre som det förut var, för nya kursplanen är.. förut skulle det
motsvara LGR..den gamla men nu så ska vi följa...
B: Nu ska vi följa LGR 11 men vi kan ju självklart göra så mycket waldorf vi kan men det får inte vara på ett annat sätt
A: Mhmm.
B: Motsvara är ju ett väldigt vitt begrepp, det lämnar väldigt stor frihet att säga detta motsvarar det här till skillnad
från att följa LGR 11, visserligen är det ett stort tolkningsutrymme där men det är ju mycket mer, på alla
waldorfskolorna är det verkligen högre krav på att följa. (Intervjuperson 2 sida 1-2)

23

3.4 Ämneskonception och normbrytande skapande
I intervjuerna har jag inte kunnat tyda att ämneskonceptionen har något som helst att göra med att
skapa ett intresse för normbrytande skapande. För att informanterna inte ska svara vad de tror är rätt
så använde jag mig av semi-strukturerade intervjuer, men missade målet vid denna fråga för att jag
frågade runt ämnet för mycket så jag kom aldrig till kärnan av frågan om ämneskonceptionen stöder
ett normbrytande intresse för att skapa. Det finns mycket som stödjer ett normbrytande beteende i
den skola som informant 1 arbetade i.

..Det gäller ju att inte skapa en hierarki. För så fort det finns en hierarki i en grupp människor som ska göra
någonting tillsammans så blir det någon som bestämmer över någon som behöver anpassa sig, och det är den här
anpassningen som gör att man blir ofri.. (Intervjuperson 1 sida 3)

A: Bestämmer eleverna reglerna för skolan?
B: Inte för skolan men sin egen klass, det finns ju en klassnivå där, där är klassläraren och eleverna självständiga. Och
bestämmer hur dem vill ha det. (Intervjuperson 1 sida 2-3)

En av skillnaderna jag funnit mellan waldorfskolan och den kommunala skolan är de konceptioner
på demokrati, i waldorfskolan arbetar de praktiskt med normativ demokrati där eleverna bestämmer
regler tillsammans. Det finns normbrytande elever som inte följer demokratiska regler. De som i
folkmun kallas för svåra barn beskriver informant 1 som ett förhandlingsbarn, elever som man
måste förhandla med.

Nu behöver dem barnen förhandla att de ska bestämma för sig själv, när det handlar om vad de ska göra eller inte
tillsammans med andra. Då är det lugnt men då finns det fler och fler barn som säger att jag tänker inte göra som du
vill och då måste man förhandla med dem och det kallas för förhandlingsbarn. (Informant 1 sida 2)

4. Analys och tolkning av resultatet
I intervjuerna framkom det att teorierna skiljer sig åt när det kom till hur waldorflärare förhåller sig
till individualitet, makt, auktoritet och pedagogik.

4.1 Ämneskonception

I waldorfskolorna finns det en stor variation med bilddidaktiska teorier och lärarna har flera
ämneskonceptioner inom det bildpedagogiska området i waldorfpedagogiken, jag la märke till att i
språket hos informanterna fanns spår av bland annat Vygotskij men tyngd av teorierna fick Steiners
ursprungliga texter.

På flera håll i intervjun ser jag inslag av den fritt skapande doktrinen men utan de skadliga
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faktorerna avseende passivitet hos läraren som ofta finns inbyggt i den, för att de anpassar den fritt
skapande doktrinen på små barn och att de äldre barnen får lära sig att avbilda och därmed utveckla
ett kommunikativt språk. Att tillämpa den fritt skapande doktrinen på högstadielever är inte
förenligt med den skolans kursplan för att den premierar de kommunikativa målen som ger sig till
uttryck i kursplanerna. Informant 1 beskriver bild som ett jobbigt ämne. Det är bra för att om bild
får ses som ett lätt ämne som ska fungera som andningshål för de teoretiska ämnena så förlorar
ämnet status, status är viktigt för att ett ämne ska få finnas kvar i skolan.

I informant 1's skola så beskriver hen att de inte vill använda datorer för att det finns annat som de
tycker är viktigare:

Om man ska bygga upp en stor förståelse för världen och för mig själv så man vet ju att datorn och hela den världen
den kommer ju, den är ju bara där. Men den andra världen, där jag får måla mina bilder och där jag får sitta och öva,
sitta och skriva och så. Den får ju inte tas bort bara. (Informant 1 sida 9)

Denna åsikt strider mot vad som skulle innebära att bild är ett kommunikationsämne, där den fria
teckningen är viktigare än att fördjupa sig i vad som kommer är en viktig del i elevernas
medborgerliga kompetens.

4.2 Kreativitet
Vygotskij beskriver i Fantasi och kreativitet i barndomen att fantasi är en tolkningsprocess med
”komplex av förhandlingar, särskiljningar, omgrupperingar, förtätningar, krympningar och
överdrifter” (1995,9). Informant 1 talar om fantasi som att den bygger på kreativitet men styrs av en
känsla, känslan som hen beskriver kan tolkas som det som påverkar valet av begreppen som
Vygotskij beskrev. Vygotskij beskriver (1995,13) att kontakten med vuxna människor är viktigt för
att barn ska utveckla högre psykologiska förmågor. Informanten 1 beskriver att kontakten med barn
är det viktigaste i skolan och att skolan har lek som profil.

Lindström skriver (2007,12) att elever som får gå på djupet med ett material når längre i fråga om
kreativitet än de som får arbeta med fler material på samma tid. Om vi i detta sammanhang ser
ämnet bild som ett material så får de mer tid att fördjupa sig med detta material då de både har
formteckning som eget ämne och ritar under periodundervisningen.. Waldorfskolan ligger alltså i
överkant i timplanen för ett ämne som tränar koordinationsförmågan vilket leder till att barnen är
mer förberedda för bildämnet när det gäller former.
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Marner skriver (2006,3) att det är grundläggande för alla diskurser i skolan om estetisk verksamhet
är att teori/praktik ses som en dikotomi. Detta stämmer inte överens med waldorfskolan, de arbetar
med någonting som kallas för periodundervisning som innebär en ämnesintegration mellan olika
ämnen, såväl teoretiska som praktiska där man arbetar med projekt under en längre tid och
redovisar med bild.

Lindström (2007,12) skriver att elever som arbetar med ett och samma arbete under en längre tid
kommer att nå längre i fråga om uttrycksförmåga och kreativitet än de som arbetar med flera
uppgifter under samma tid. Waldorfskolan har både det som kallas periodundervisning där eleverna
får rita och formteckning där eleverna får lära sig att teckna former, det innebär att eleverna får fler
tillfällen att öva upp öga till handförmågan och därmed kommer att kunna använda den bättre. Så
som informanten beskriver formteckningsämnet så övar man upp enligt Vygotskij (1982,69)
assimilationer för att stärka andra delar av lärandet, att träna upp den så kallade öga till
handförmågan. När man övar upp öga till handförmågan så hjälper det till i andra moment som man
behöver öga till handförmågan som teckningsdelen av bildämnet. Lindström skriver (2007,13) att
elever som värderar sina verk med gemensamma mål får en utökad motivation. Jag kunde inte se att
någon av informanterna hade gemensamma mål tillsammans med eleverna, utan att de hade sina
mål med att eleverna ska utvecklas åt ett viss håll.

1.3.Teorier om makt, normer och auktoritet

Berger (1999, 123) skriver att medlemmar från subkulturer följer vissa beteendemönster som ofta
strider mot de beteendemönster som samhället innefattar. Jag kan utläsa att waldorflärare har
gemensamma beteendemönster och värderingar och att självförvaltning är viktigt i de båda
waldorfskolorna men grupperna strider inte mot något beteendemönster som det övriga samhället
omfattar utan anpassar sig till samhället trots sina värden om individualitet.

Christhild Ritter skriver (1997,144) om metodiken om fenomen, att man ska betrakta en händelse
istället för att fylla på med information först och sedan betrakta fenomenet. Informanterna visar
också på att de aktivt arbetar med kritiskt tänkande i alla ämnen genom att se allting som ett
fenomen, som man ska fråga sig varför det uppstår. Fenomenet är centralt i waldorfpedagogiken.
Det kan beskrivas som ett forskande inlärningsperspektiv där man betraktar en fysisk händelse för
att sedan tar reda på det teoretiska efter det fysiska experimentet har utförts, även bilder ses som
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fenomen i waldorfpedagogiken för att öva upp ett tänkande som innehåller fenomensbegreppet.

En lärare ska spela en roll i klassrummet där denna är en auktoritet. Informant 1 beskriver att hon
motsätter sig att vara i en hierarki och hävdar att auktoritet inte har med makt att göra. I ett vidgat
maktbegrepp (Thornberg 2006,75) så innehar hon minst 3 maktbegrepp i sin roll som lärare:
Expertmakt: Elever kommer att fråga henne om ämneskunskaper.
Personlig makt: Elever kommer att se upp till bildläraren och därmed acceptera auktoriteten.
Legitim makt: Elever har redan laddat ordet 'Lärare' och 'Rektor' innan de går in i skolan.
Att eleverna redan har en bild av vad en auktoritet är gör att lärare och rektor måste arbeta aktivt för
att motverka den bilden.

Thornberg skriver (2006, 75) att expertmakt är när den ena parten i ett förhållande har mer
erfarenhet i ett särskilt ämne än den andra parten. I ett uttalande visar informant 1 på att hen
förväntas ha makt att bestämma över elever genom att hon har erfarenheten att skapa en trygg
miljö. Informanten påpekar också att det är viktigt att undvika hierarkier i grupper vilket strider
emot Thornbergs maktbegrepp. Om någon ska kunna bestämma över en annan finns det en hierarki
i förhållandet till den maktutövade, i det här exemplet tar hon makten att skapa en trygghet i
klassen. Då byggs en hierarki upp i förhållandet som eleverna måste anpassa sig till.
Abraham de Swaan beskriver (2003, 35) att roller innebär att en person förväntas göra vissa saker
utifrån sin position i gruppen. Hos informant 1 finns en tydlig värdering av makt som någonting
negativt, att det skulle leda till hierarkier där någon måste anpassa sig. Samtidigt som informanten
beskriver att det är dåligt att anpassa sig så förväntar hon att eleverna ska anpassa sig för att skapa
en trygg miljö. Det finns grundläggande regler som motverkar att barn t.ex. slåss i skolan vilket gör
att barnet som vill slåss måste anpassa sig till att inte slåss. Nyckeln till att förstå informantens
auktoritetsbegrepp är att hen värderar makt förknippat till anpassning på ett sätt som låter
människor vara trygga i sig själva.

5.

Sammanfattning

Man kan ana att de waldorflärare som jag har intervjuat använder sig av ämneskonceptionen den
fritt skapande doktrinen vad det gäller synen på barns bilder och den kommunikativa doktrinen vad
det gäller äldre elever. Det går inte att dra några slutsatser om ämneskonceptioner kan påverka ett
normbrytande skapande. Den huvudsakliga skillnaden i kursplanerna gäller hur bilder värderas
utifrån estetisk skönhet. I LGR11 och LPO94 premieras den kommunikativa aspekten hos bilder i
större utsträckning än i En väg till frihet (2007).
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Den huvudsakliga skillnaden mellan pedagogiken är perspektivet på lärarrollen då waldorflärarna
premierar frihet och ser på makt på ett annat sätt genom att se negativt på auktoritet. De har ett
ämne utöver den vanliga kursplanen som kan påverka barns inlärning genom reproduktion av
mönster för att bygga kognitiva banor, men är väldigt styrt genom att de får producera tidigare
mönster. Som ett pedagogiskt instrument används periodundervisning som innebär ett
ämnesövergripande arbetssätt där eleverna får presentera med bild. Det finns flera bilddidaktiska
teorier som tillämpas bildlärarnas praktik, waldorfbildlärarna använder sig av Vygotskij och
Steiners teorier.

6.

Diskussion

Det som har kommit fram om att den fritt skapande doktrinen är dominerande i de yngre
årskurserna, skulle waldorfskolan kunna utvärdera om det är aktuellt i dagens samhälle och deras
elever. Det finns stöd för den fritt skapande doktrinen i styrdokumenten. De waldorfstyrda skolorna
bör se över om det inte är en förlegad doktrin att hålla fast vid eller om det fortfarande är en
efterfrågad kompetens hos waldorfeleverna.

Det är ett stort glapp mellan waldorfpedagogikens styrning och det politiska läget. Att den osäkra
övergången med waldorflärarutbildningen och lärarlegitimationen kan vara till skada för
waldorfskolans pedagogiska utveckling, de har behov av en egen lärarutbildning för visionen av
waldorfskolan. Behovet av en waldorfskola med waldorflärare kommer från att de doktrinerna som
avviker från grundskolan är starka. Förslag på vidare forskning i detta ämnet kan vara om
waldorfskolan behövs och varför det är den populäraste alternativpedagogiken.

Det framgår att det inte går att dra starka paralleller till normbrytande skapande. Det resultatet går
att tolka på flera sätt. Ett av sätten att tolka är att undersökningen inte är tillräckligt täckande och att
en större kvantitativ undersökning skulle kunna göras för att utläsa ett resultat. Det andra är att
oavsett ämneskonception så kommer bildundervisningen i skolan inte att påverka elever till ett
normbrytande skapande och att de krafterna till största del kommer från ett annat håll. Frågan blir
då var ifrån detta behov av normbrytande skapande kommer ifrån och då skulle en större kvalitativ
undersökning efterfrågas, men då med ett annat perspektiv än bildpedagogik för att bildpedagogisk
forskning låser in ämnet i en tvärvetenskaplig låda genom att avgränsa det till pedagogik.

Det kan tyckas vara konservativt i ett informationssamhälle att informant 1 aktivt motsätter arbete
med datorer i undervisningen. Särskilt i bildundervisningen, det finns så många intryck i
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mediavärlden som är en självklar del av ungdomars livsvärld. För en bildlärare finns mycket att
vinna på att förstå hur reklambyråerna utnyttjar målgrupper i reklamfilmsspråket och detta kan vara
svårt att förstå hur man lättast säljer en vara på kort tid om man inte får testa att göra en reklamfilm
själv.
Waldorf har mer bild i skolan. När bilderna i samhället ökar måste bildämnet inte bara
konkretiseras som ett kommunikationsämne utan även fylla på antal timmar. I dagens skola har vi
230 timmar bild under grundskolans tid. Den moderna människan möter ständigt reklam i sin
omgivning utan att ha kunskap om hur de påverkas och varför de påverkas. En utökad timplan för
skolan skulle innebära att morgondagens människor kan läsa bilder bättre. Morgondagens
människor skulle då göra motiverade val i sin konsumtion istället för att påverkas av målinriktad
reklam.

Waldorfeleven kan ses som mer kreativ utanför waldorfskolan än inom den, för att de får andra
verktyg att arbeta med än vad den kommunala skolan får och att de därmed skapar en kreativ krock
i samhället i ett möte för att waldorfeleverna lär sig mycket som de kommunala eleverna inte lär
sig. De waldorfelever som har en bildlärare som inte introducerar eleverna till datorns värld tror jag
kommer att missa en de verktygen som behövs för vad framtiden har att bringa. Den mesta
informationen har med datorer och smartphones att göra nu för tiden och jag tror att eleverna
behöver digitala verktyg för att fullt kunna tillgodose behoven för samhället och sig själv.

Det märktes att de arbetade mycket mer i bild i waldorfskolan än i den kommunala skolan genom
formteckning och periodundervisning och då får eleverna ytterligare träning i att utveckla
kommunikativ förmåga i teckningsämnet. Ämneskonceptionen är viktig att betrakta i
bildpedagogiken, om en lärare tycker att bild är ett teckningsämne kommer denne troligtvis att
lägga upp timplanen på ett sådant sätt att eleverna kommer att teckna i större utsträckning än vad de
kommer att lägga på att analysera bilder. I och med att waldorfskolorna har en annan läroplan, en
läroplan som utgår från den kommunala men är omskriven för att passa waldorfspedagogik där
framförallt syftet för undervisningen skiljer de olika pedagogikerna. En viktig aspekt i
ämneskonceptionen är att formteckning kan vara stöd för utveckling av färdigheter i bildämnet, i
ämneskonceptionen teoretisk/praktiskt är det alltid det praktiska som ska vara till stöd för det
teoretiska och inte tvärt om. Som bildpedagog är det mycket positivt att bildämnet får ett stödämne
och inte tvärt om, det professionaliserar bildämnet till skillnad från avprofessionaliseringen som
sker när ett ämne blir till stöd för andra ämnen.

Fritzén & Gerrevall (2003, 24) skriver att det finns två olika sorters demokratibegrepp, den
funktionella där elever förväntas lära sig hur beslut fattas i en representativ demokrati och det
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normativa demokratibegrepp som beskrivs som en deltagar- och deliberativ demokrati där de har ett
klassiskt demokratibegrepp där eleverna förväntas lära sig att på jämlika villkor att delta i samtliga
processer i institutioner. Det normativa demokratibegrepp som waldorfskolorna använder sig av är
någonting som sällan syns till i samhället vilket kan skapa problem för elever som lär sig att den
normativa demokratin är den mer rättvisa demokratin och sedan får stöta på att de inte har en lika
stor chans att påverka sin egen situation som de har i de sociala grupper som de tidigare har fått lära
sig av.

Normbrytande skapande behövs i dagens konstdiskussion för att föra konsten vidare från vad den är
idag. Med begrepp som auktoritet, makt och kreativitet går det inte att läsa ut från det
normbrytande skapandet. Jag skulle vilja se en forskning som tittar på den normbrytande
skapandeprocessen.
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Bilaga 1: stödanteckningar om ämnen och frågor som togs upp vid intervjuerna

Anomi : Är antroposofer en egen samhällsgrupp? Finns det någonting en antroposof inte får göra
som antroposof? Är självförvaltning viktigt?

Auktoritet: vuxen förebild: kritik av vuxna förebilder? Hur blir man en vuxen förebild för eleverna?
Är ämneskunskap viktigt för att ta auktoritet?
Auktoritet: självförvaltning: Vill waldorfskolor vara fria från staten? Har staten lagom makt över
waldorfskolor? Skulle waldorfskolor vara bättre utan inblandning av stat? Arbetar waldorf för att
vara fria från stat?
Barn aktiva medskapare till kulturutveckling: Hur arbetar ni för att barn ska bli aktiva medskapare
till kulturutvecklingen? I vilken utsträckning får barn skapa kultur i offentliga rum?
stärka självförtroendet: Hur arbetar ni med att stärka elevernas självförtroende? Är självförtroendet
viktigt för att skapa bilder?
Tillit till egen förmåga: Hur vet man att eleverna har tillit till sin egen förmåga? Hur får eleverna
tillit till sin egen förmåga? Pratar ni om bilderna som eleverna gör?

Roll: Hur ska en bra lärare vara mot eleverna? Finns det i waldorf ett särskilt förhållningssätt hur
man ska vara som lärare? (om ja) Hur förhåller du dig till denna roll?

Auktoritet: Tycker du att staten har makt att bestämma över vad som sker i klassrummet? Tycker
eleverna att svenska samhället har makt att bestämma över dem?
Acceptera det snedställda maktförhållandet: Ser eleverna dig som en ledare? Tycker eleverna att du
har makt att bestämma över dem?
Viktiga nyckelord om makt: Expertmakt, informationsmakt, personlig makt

Ämneskonception: ’teckning för industriell utveckling’ arbetar eleverna mycket med att att avbilda?
Om de avbildar mycket, till vilket syfte är det?
estetisk fostran: Får elever lära sig om vad som är vackert? Finns det fula bilder?
levande berättelser: När du berättar levande berättelser, får du ofta frågor om innehållet? Får barn
själva berätta levande berättelser?
’teckning skulle vara till stöd’ Ska bild vara avslappnande? Är alla ämnen i skolan lika roliga?
lustfylld aktivitet Är bild roligare ämne för eleverna än något annat?
Kompensation Finns det vissa ämnen som det är svårare att få ett gott omdöme i?
Balans och helhet (diktomani): Hur viktigt är formteckning för bildämnet och andra ämnen? Kan
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bild läras ut utan de andra ämnenas påverkan? /

Kommunikationsämne: I vilken omfattning använder ni bilder från media? Hur pratar ni om
reklam? Påverkas eleverna av reklam?

Fostransdiskursen/ Förstärkning och integration: utvecklas eleverna som människor med hjälp av
bild? Kan läraren störa elevernas bildvärld? ’Fritt skapande doktrinen’ När lär sig ett barn att
skapa?

Lärarkonception:(transdiciplinärt, interdiciplinärt och multidiciplinärt) Vilka kompetenser finns i
lärarlaget på skolan? Följdfrågor: är alla lika bra? Är yrkesmålet lika viktigt som
verksamhetsmålen?

Uppmuntra: kreativitet, konstnärligt skapande
Fantasin bygger på verkligheten Vad tycker du att fantasi är?
Reproduktion- produktion Vad har formteckning för funktioner? Är huvud-hand kommunikationen
viktig?
Elever som går på djupet med material Vilka material får eleverna lära sig att använda?
Värdera eget verk och andras verk Hur bedömer du elevernas verk? Hur talar ni om bilder som
eleverna själva har skapat? Hur pratar eleverna om varandras verk?
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