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fÖrord

Lärarmötet organiserades av Pedagogiska sektionskretsen, Fria högskolan för 
antroposofi.

Årets tema var en direkt fortsättning på förra årets möte som handlade  
om kunskapssynen i waldorfskolan. Med årets tema inbjöds deltagarna till att 
undersöka det vi gör i våra waldorfskolor och hur vi gör det. 

Det vi gör ute i skolorna blir på olika sätt granskat och ifrågasatt. En av de  
kritikpunkter som gång på gång framförs mot waldorfpedagogiken är dess  
bristande vetenskapliga grund.  För att kunna bemöta denna och annan kritik måste 
vi kommunicera på ett språk som används och förstås inom akademi och forskning. 
Vi måste klara av att undersöka, utvärdera, utveckla och formulera det  
vi gör utifrån vår mångåriga erfarenhet. Därigenom kan vi komma i dialog med 
andra aktörer i den pedagogiska debatten i Sverige och bidra till en ökad kunskap 
om waldorfpedagogiken, men även låta oss inspireras av annan forskning.

Förhoppning inför mötet var att deltagarna skulle få en ökad förståelse för  
vikten av forskning, men också få lust att själva påbörja ett sådant arbete i stor eller 
liten skala genom att arbeta i mindre grupper. De teman som bearbetades under 
mötet kom till stor del från skolorna själva och visar på områden som skolorna ser 
behov av att utveckla. Några av dessa grupper kommer att bearbeta sina respektive 
teman under året fram till nästa lärarmöte och då kommer de att presentera sina 
projekt och resultat i januari 2011. 

De olika arbetsgruppernas dokumentation presenteras i detta häfte. Professor 
Bo Dahlins föreläsning om vad pedagogisk forskning kan vara, liksom några av de 
kortare inlägg som hölls finns också med. Vi har därtill fått möjlighet att ta med en 
intervju med av en av förra årets talare, professor Jost Schieren, där han tar upp vad 
det kan innebära för waldorfpedagogiken att hävda sig i vetenskapliga sammanhang. 
Dokumentationen täcker inte alla inlägg och arbetsgrupper.

Vi står inför en verklighet som innebär att det under en lång tid inte kommer  
att utexamineras behöriga waldorflärare. För att vi ska kunna återta möjligheten  
att utbilda och examinera behöriga lärare till våra skolor och förskolor måste vi ta 
steget in i en forskningsmiljö. Det här måste göras av skolor och utbildningsinstitu-
tioner i samarbete – och vi har en unik möjlighet till ett sådant samarbete genom 
den nära koppling som av tradition har funnits mellan waldorfskolor och waldorf-
lärarutbildningar – en koppling som måste vårdas och stärkas. 

Att anta de utmaningar vi står inför ger oss möjlighet att utveckla waldorfpeda-
gogiken samtidigt som vi kan vara med och bidra till att viktiga mänskliga värden  
inte tappas bort i den utbildningstrend som nu är förhärskande i svensk skolpolitik. 
Låt oss anta utmaningen med mod och glädje!

Bromma i maj 2010

Caroline Bratt, Göran Nilo och Göran Sjölin
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arBetsgrUPPer swlM 2010

Ämnesinriktade grupper   

  1.   elevbeskrivningar i kollegiet – mälaröarnas modell    
  Ita Tovatt, Gudrun Andersson och Cecilia Letmark   

 2.   sensorisk överstimulering, en pedagogisk utmaning. 
  om att hantera stress i skolan. 
  Erik van Mansvelt och Helena Ahtiainen                             

 3.   Frågor om bedömning och betyg – Sven Wängberg    

 4.   skriv-och läsinlärning i waldorfskolan – ett nytt grepp!         
  Brita Bartos och Haldis Fuchs. samtalsledare: Marianne Jonsson

 5.   temperamenten som aktionsforskningstema   
  Martin Ericson, Sofia Kronqvist och Göran Nilo   

 6.   bothmergymnastik – Martin Baker (england)    

 7.   utveckling och fördjupning av religionsundervisningen i waldorfskolan   
  Johan Green   

 8.   Frågor om bedömning och betyg – Torgunn Finnset   

 9.   Hur påverkas eleverna av kollegiets sociala övande? 
  Helena Wätte

10.  Från ’caring’ till ’thinking’  – har waldorfpedagogiken det som krävs?                                
  Waldorfpedagogerna Anna Ljungqvist och Klara Henning med  
  spännande gäster bjuder in till samtal om vad som krävs för att utveckla  
  waldorfskolans högstadium och gymnasium

11.  elevernas matematiska kompetens - hur bedömer vi den? 
  Kan vi beskriva den med ett gemensamt språk? (åk 1 – 8)  
  Alice Fri och Wenche Rönning                               

  12.  vad är matteundervisningen i de högre klasserna bra för – måste alla  
  elever kunna andragrads ekvationer? (åk 9 – 12) – Kjell Samuelsson

forskningsmetodikinriktade grupper
13.   meditativt forskande – Bo Dahlin  

14.   meditation som forskningsmetod – Erland Kornfeld   

15.   det praktiska förnuftets dilemma – en medveten  
  förvärvad färdighet eller en uppsättning omedvetna  
  dispositioner?  – Samuli Patjas och Markku Niinivirta                     

16.   själsliga iakttagelser utifrån naturvetenskapliga metoder – Aksel Hugo  

17.   Fenomenologi – Göran Sjölin  

18.   observation som grund för forskning – Maria Eloranta
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PrograM 

hur blir det när vi gör som vi gör? 
Utveckling och forskningsansatser i waldorfskolor
 

torsdag 28/1

Från 13.00 registrering – konferensunderlaget hämtas.
 Kaffe och smörgås till alla

15.00 välkomna!
 introduktion göran sjölin och regula nilo

15.30 Föreläsning “vad är pedagogisk forskning?” bo dahlin

16.15 – 18.00 Arbetsgrupper i  

18.30  Festlig buffé 

20.00 Konstnärlig kväll

fredag 29/1

7.30 Frukost

8.20  sång – eurytmi – offerhandling

9.00 inspirationsinlägg: 
	 •	Caroline	Bratt	och	Wenche	Rønning	
	 •	Sven	Wängberg
	 •	Aksel	Hugo	–	”Waldorfpedagogisk	aktionsforskning	–	
 om det norska läroplansprojektet”

10.00  Kaffe

10.45  Arbetsgrupper ii 

12.15  lunch

13.45  Arbetsgrupper iii

15.00  Kaffe

15.30  Avslutning

16.30  Konferensen avslutas
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inledningsanfÖranden

regula nilo:  Det är vi två som ska lotsa er 
genom de här dagarna som vi har framför oss. 
Bredvid mig står Göran Sjölin och själv heter 
jag Regula Nilo. Än en gång varmt välkomna. 
Många av er har deltagit under många år, vi 
kände igen namnen, och några av er är här för 
första gången .   

Vidare har vi den stora äran att Birgitta 
och Frans Carlgren är med oss här i Kulturhu-
set. De är som ädelstenarna i waldorfkronan 
och vi är väldigt glada att ni är här. Välkomna! 
(applåder)    

Det här mötet är möjligt att genomfö-
ra mycket tack vare Örjanskolan och dess 
lärare som har hjälpt oss oändligt mycket.  
Varenda rum på Örjanskolan är upptaget. 
De används som sovrum och arbetsrum. Så 
också ett stort varmt tack till kollegerna på 
Örjanskolan. (applåder)

Ja  Göran ....
 

göran sjölin: Förutom Regula och mig själv 
har förberedelsegruppen bestått av Caroline 
Bratt, Torgunn Finnset, Marianne Jonsson, Lena 
Öjhammar, Johan Green, Per Hallström och 
Göran Nilo och alla de som förberett arbets-
grupper. Jag vill också hälsa våra gäster från 
Rudolf Steinerhøjskolen i Oslo välkomna: Bo 
Dahlin och Aksel Hugo. Ni var med redan förra 
året och vi är glada att ni kan ställa upp i år 
igen. De kommer att synas och höras från sce-
nen och också leda var sin arbetsgrupp. 

Men nu tycker jag att Regula ska säga 
någonting om själva mötet. Berätta lite om vad 
det handlar om. 

regula: Det vill jag gärna. Tack! Som ni 
redan har sett på programbladet har vi i år 
valt elden som sinnebild för vårt möte. Och 
ni kanske minns den här bilden (förra årets 
programblad visades upp) där vi hade kun-
skapssynen som tema, illustrerad som frost 

och is, och nu är det elden vi har valt. Vi vill 
med det här lärarmötet tända många små 
och stora eldar i våra skolor som har lyskraft 
över hela landet där många kan värma sig och 
känna sig lockade utav. Och ni vet, när man 
gör en brasa börjar man med små bitar och 
lägger sedan några klabbar nära varandra, då 
blir det drag. Tanken är att vi tillsammans och 
även skolöverskridande försöker arbeta efter 
det här mötet.

 Vi i waldorfrörelsen har ju under många 
år haft väldigt många svar, kanske på det mes-
ta! Nu frågar jag er, har vi lika många frågor? 
Det är lite grand där som vi skulle kunna börja 
tänka om och formulera frågor. Mötets tema 
inbjuder till att vi skall formulera forsknings-
frågor, ställa frågor.

Ett av många perspektiv: 
Hur kan en fråga bli en forskningsfråga? Jag 
kan ta ett exempel ur vårt liv här på skolorna. 
‘Det är torsdagskollegium. Vi sätter oss, häl-
sar välkomna, vi kanske läser ett språk. Det 
kan också handla om andra möten. Så kom-
mer frågan: vem skriver protokollet? Nu bör-
jar det intressanta. Det blir det väldigt tyst. I 
den tystnaden förenas vi nu i en största akti-
vitet, en kreativitet. Vi befinner oss i ett fält 
av uppmärksamhet, där ingenting är bestämt, 
det är oförutsägbart, väldigt kreativt egentli-
gen, eller hur? Nu gäller det för var och en att 
känna av hur länge den står ut att vara i detta 
tillstånd. Plötsligt säger någon: ‘ok, jag skriver.‘ 
Vad hände? Hela det här fältet som har rört 
sig faller samman. Vi har fått ett svar. Skönt, vi 
sjunker ner i våra stolar, nu är det bara själva 
mötet kvar.‘ 

Då tänker jag: varje fråga, en välformule-
rad fråga kan det också vara, har en poten-
tial att öppna upp ett sådant rum av rörligt 
innehåll, form, kreativitet. När vi kan vara i 
det rummet kan vi inte redan innan veta hur 
svaret blir. Den intressanta frågan eller utma-
ningen för oss är: hur länge orkar jag låta det 
här fältet, där jag befinner mig i, leva? För mig 
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är det en fascinerande tanke. När jag tänker 
på mig själv – framför allt hur jag agerade  
när jag var nybörjare – att jag ställde en fråga 
för att jag ville ha ett visst svar. Kom det ett 
annat svar blev jag väldigt osäker. Det följde 
då inte mitt koncept. Jag frågade följaktligen 
så att det bara fanns det svar jag behövde 
höra.

Det där med frågor är ett utmanade 
ämne. När jag talar om det här fältet, det här 
tillståndet, är det ju också samma sak som i 
det relationella, när vi har med barn att göra 
eller med våra medmänniskor, där vi också 
kan ställa frågan: vem vill du vara? Eller: vem 
får jag vara? Först när det här rummet verkli-
gen är fritt och kan få leva, då kan man få 
bli någon, verkligen få vara någon. Många av  
dessa tankar har jag inspirerats av genom 
kvantfysiken som fascinerar mig.  Den är 
egentligen relationernas vetenskap.

För att bygga en liten spång över till ditt 
tankelandskap Göran – gör jag det med en 
liten bild: Några elever bygger en pyramid 
med sig själva som byggstenar. Längst ner 
kanske 5 elever. sedan hoppar 4 upp på deras 
ryggar, sedan 3 och så vidare.  Nu önskar jag 
att ni lever er in i en av dessa och känner den 
stora balansakten. Nu märker ni att ni blir ett 
med alla. Var och en är absolut och totalt när-
varande. Det är en gemenskap i labil balans.  
Ja, tänk er nu att vi tar ut någon längst ner. Då 
blir det jobbigt! Men kanske klarar vi det. Vi 
klarar kanske att balansera ut det, det vajar, 
men vi klarar det. Kanske kan vi till och med 
ta ut en till. Det blir enormt ansträngande, 
men vi kanske klarar det också. Men tar vi ut 
en tredje, då brakar det. Tänk på att vi alla 
är som i en pyramid, vi kan närvara som i en 
pyramid på ett kollegium. Samma labila balans-
förhållande har vi gentemot naturen. Skadar 
vi den tillräckligt länge så… Det är en fråga  
om medvetenhet. Pyramidmetaforen kan 
vara en bild för hur vi interagerar med varandra 
över gränserna, i samarbetssituationer med 
mera. Ger pyramiden dig ett stickord Göran? 

göran: Absolut! Detta möte ska alltså ses som 
en fortsättning på förra årets möte. Utveckling-
en på det skolpolitiska området visar att vårt 
tema behövs. Vi inväntar en ny lärarutbildning 
och en ny skollag. Det finns välgrundade farhå-
gor att waldorfpedagogiken kommer att margi-
naliseras som en följd av det. En av orsakerna är 
bristen på vetenskaplig forskning om waldorfpe-
dagogiken. Waldorfskolorna har kunnat leva på 
sin beprövade erfarenhet ganska länge och visat 
överlag goda resultat, men det verkar inte räcka. 
Det frågas efter mer. 

Under det här mötet vill vi väcka och upp-
muntra initiativ som kan tas när det gäller syste-
matiskt utvecklingsarbete och forskande sam-
arbete mellan skolor. 

Vår rörelse är ganska liten. Vi skulle behö-
va ett starkt nätverkande för att bli något att 
räkna med i skoldebatten. Många utomstående 
ser på oss med intresse, men när de frågar vad 
waldorf är för något kan vi ofta inte svara på 
ett begripligt sätt. Visst, vi har allmänna formu-
leringar i stil med att hela människan ska gå i 
skolan, att vi vill utveckla tanke känsla vilja osv. 
Det nog så sant, men det har uppenbarligen inte 
räckt till. 

Vi har haft gott om tid på oss att parera den 
här situationen kan man tycka. Skolpengen kom 
1991 och lärarutbildningen kom 2002. Men vi 
har invaggats i tron att välvilja, förståelse och 
tolerans från omvärlden ska säkra vårt sätt att 
bedriva skola. Vi har drömt om frihet. Nu vill 
man från politiskt håll öka sin makt över skolan. 
Kvaliteten ska höjas genom skärpta kunskaps-
krav, prov och tester längre ner i åldrarna och 
detaljstyrd likriktning. I ett sådant skolpolitiskt 
experiment finns det ingen plats för pedagogis-
ka alternativ. Nu när vi vaknar upp befinner vi 
oss i en situation där vår existens som alternativ 
pedagogik är hotad. 

Vad kan vi då göra? Ja, vi kan göra oerhört 
mycket! Ett av de områden som vi måste ta itu 
med på allvar ska alltså det här mötet hand-
la om. Vi vill ge er uppslag, tips, inspiration och 
lust att sätta igång utvecklingsprojekt. Utveck-
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ling har vi redan kan ju någon invända. Ja, det 
har vi absolut, det är helt klart. Men det nya är 
att vi behöver kommunicera begripliga resultat 
med omvärlden. Det är vi dåliga på som det nu 
ser ut. Att utveckla sin verksamhet, att göra det 
med en planerad systematik, att formulera sin 
nya kunskap och sprida den, det är att forska, 
och det är det vi vill hjälpa till att komma igång 
med. 

Allt behöver till en början inte vara veten-
skaplig forskning. Det kan räcka med att någon 
lärare för sig själv bestämmer att dokumentera 
och utvärdera sin undervisning under en viss tid, 
för att kunna dra slutsatser och själv förnya sin 
egen undervisning. Men det skulle också kunna 
vara någon eller några lärare som, gärna i sam-
arbete med andra skolor tar sig an ett utveck-
lingsarbete som skulle kunna göras på ett veten-
skapligt sätt.

Vi har gjort det här mötet med intentionen 
att det ska inspirera till 1) att utveckla, för-
bättra, förnya genom forskande verksamhet i 

praktiken 2) att samarbeta med andra skolor 
och bilda nätverk 3) att föra ut våra resultat 
och komma i dialog med omvärlden. Vi måste 
bli något att räkna med om vi ska överleva, 
och den vetenskapliga forskningen är ett av de  
medel som vi behöver ta till för att lyckas med 
det. 

Så vill jag överlämna till dig igen, Regula.

regula: Ja, vad kan jag säga efter dessa ord? 
Jag kan säga att det här mötet mynnar ut i  
‘hur blir det när vi gör som vi gör? ‘ Jag får 
erkänna att vi har stulit det här begreppet 
från Erik van Mansvelt som också befinner sig 
här i salen. Han präntade det här begreppet 
för ett tag sedan och det är så himla bra, eller 
hur?  

Efter att Bo Dahlin har talat återkommer 
Göran och jag med några praktiska detaljer.

göran: Då är det dags att hälsa Bo Dahlin 
välkommen upp på podiet! Välkommen Bo!
 

Birgitta och Frans Carlgren
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vad Är Pedagogisk  
forskning?

Föreläsning Av bo dAHlin   

Den här föreläsningen kommer att ha en lite 
doserande stil. Det betyder alltså lite under-
visande till skillnad mot de föreläsningar som 
jag har haft här förut, då jag känner att jag har 
varit mer av en entertainer. Men nu är det 
alltså lite mer allvar för att jag uppfattar inten-
tionen med det här mötet att försöka stimu-
lera till engagemang och aktivitet i någon slags 
pedagogisk forskning och utvecklingsverk-
samhet. Och då kan det vara relevant att tala 
om vad pedagogisk forskning kan vara.

När man ställer sådana frågor som vad 
saker och ting är, då är det alltid bra att gå 
tillbaka till Aristoteles för Aristoteles har talat 
om vad allting är eller vad nästan allting är på 
ett eller annat sätt. Om man tittar på hur Aris-
toteles tänker om pedagogik så ser man att 
pedagogik för honom egentligen är någonting 
väldigt stort. Man kan se en sekvens i hans 
tänkande i fyra punkter/frågor. 

Den första grundläggande frågan för 
pedagogiken är egentligen; vad är människan? 
Vad är människan för slags varelse? Vad skiljer 
människan från djuren till exempel? Och lik-
nande frågor. Sådana frågor hör hemma i det 
som kallas filosofisk antropologi. Antropologi 
är ju läran om människan och det här är en 
filosofisk lära om människan. 

När man har hittat ett svar på den första 
frågan kan man gå vidare till nästa fråga; vad 
är ett gott liv, för människan alltså? Vi måste ju 
veta vad människan är innan vi kan fundera på 
vad som är ett gott liv för människan. Frågan 
om det goda livet hör traditionellt hemma 
inom etik som också är en gren av filosofin, 
den brukar också kallas för praktisk filosofi – 
en del av praktisk filosofi. 

När man sen vet vad som är ett gott liv 
för människan då kan man fundera över; vad 
är ett rättvist samhälle? Inom moralfilosofin 

brukar man skilja mellan det rätta och det 
goda, det är alltså två olika saker. Det goda 
kan vara mera individuellt, medan det rätta 
är mera generellt – rättvisa. Frågan om vad 
som är ett rättvist samhälle den hör hemma 
inom politisk filosofi eller socialfilosofi, sam-
hällsfilosofi. 

När man har svarat på alla de här tre sto-
ra frågorna då kan man komma till den mera 
specifikt pedagogiska frågan; hur ska vi upp-
fostra och utbilda? Jag sätter ”pedagogik” 
inom citationstecken därför att det är ju det 
man i vanliga fall kallar för ”pedagogik”, det 
är frågor om uppfostran och utbildning. Men 
om man skulle följa Aristoteles så omfattar 
alltså pedagogik alla de här fyra frågorna. 
Att bara syssla med den sista frågan blir ett 
väldigt snävt perspektiv, egentligen har man 
hela tiden i bakgrunden något slags underför-
stådda svar på de andra tre frågorna och de 
underförstådda svaren bör man alltså också 
reflektera över och lyfta fram. 

Då kan vi göra en liten avstickare och frå-
ga oss hur waldorfpedagogiken förhåller sig 
till de här fyra stora frågorna. Jag tror säkert 
att ni ser vissa kopplingar redan. Den första 
frågan om vad människan är finns naturligtvis 
behandlad i Allmän människokunskap, före-
dragsserien som ofta används som grund för 
waldorflärarutbildning. Där har vi ett första 
svar på frågan vad människan är för slags var-
else. Svaret på den andra frågan – etiken – 
det goda livet, den har Steiner behandlat i Fri-
hetens filosofi – det han sammanfattar som 
etisk individualism, som är hans ståndpunkt 
i den frågan. Och den hör ju också hemma i 
waldorfpedagogiken på det viset, som Frans 
Carlgren skrev i en bok på 70-talet, Fostran 
till frihet. Den etiska individualismen bygger 
ju på individens frihet och ansvar. Den bygger 
också på förmågor som moralisk fantasi, att 
varje människa fritt kan skapa sina egna etiska 
ideal och försöka leva efter dem. Det är en 
tanke, en moralisk filosofi som harmonierar 
med det mångkulturella samhälle som vi har 
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idag, där så många olika livsformer och värde-
ringar tvingas att leva inom samma gränser. 
Så det är en stor utmaning och naturligtvis 
ingenting som man bara kommer till av sig 
själv. Att utforma en pedagogik som stimu-
lerar utvecklingen av etisk individualism är en 
stor utmaning i sig. 

Den tredje frågan, vad är det rättvisa sam-
hället? Svaret på den frågan har vi naturligt-
vis i den sociala tregreningstanken, där tan-
ken är att varje människa ska kunna leva som 
en autonom individ i tre sfärer: i det politiska 
livet, det kulturella livet och det ekonomiska 
livet. Och alla de här tre frågorna kan man 
alltså se som bakgrund, som en slags filosofisk 
bakgrund till det som vi kan kalla waldorfpe-
dagogik i snäv mening som handlar mer om 
läroplanen och hur den ser ut och under-
visningsmetoder och sådana saker. Det är ju 
bara toppen på ett isberg kan man säga. Det 
var en liten utvikning för att relatera till wal-
dorfpedagogik. 

Om vi sen tittar mer allmänt på pedago-
gik, vad kan pedagogik och pedagogisk forsk-
ning då handla om? Då ser vi att man kan dela 
in det fyra typer. 

Grundforskning finns i och för sig inom 
alla discipliner. Det handlar om kunskap för 
kunskapens egen skull kan man säga. Man är 
intresserad av att förstå någonting i världen 
utan tankar på vad det egentligen ska använ-
das till. Den typen av forskning kan man säga 
att det blir mindre och mindre av generellt 
i all vetenskap på grund av att ekonomiska 
intressen smyger sig in överallt. Men det finns 
fortfarande enskilda forskare som menar 
att de bedriver grundforskning och att de är 
intresserade av frågorna i sig. 

Sen finns det utvärderingsforskning. Det 
handlar ofta om att undersöka effekterna av 
olika undervisningsmetoder eller på en större 
nivå av olika skolsystem, olika utbildningspoli-
cys. Här använder man ofta statistik, mätning 
och tester av olika slag.

Så finns det en tredje typ som kallas för 

aktionsforskning som växte fram på 70-talet 
om jag inte minns fel. 70-talet var en sådan 
där era när allting skulle ändras och reforme-
ras, om det till och med inte skulle revolu-
tioneras. Och här handlar det om att bidra 
till någon slags revolution på skolans område, 
delvis i alla fall. Man tyckte att lärare skulle 
aktivera sig i forskning och äga sin egen prak-
tik i stället för att vara styrda av myndigheter 
och läroplaner som läggs på uppifrån. Genom 
att involvera lärarna aktivt genom studier och 
undersökning av den egna praktiken skulle 
man skapa mera självständiga pedagoger.

Den fjärde typen forskning var det som 
Jan Erik Mansikka talade om vid förra waldor-
flärarmötet; postmodern eller kritisk pedago-
gik. Det är pedagogik som samhällskritik kan 
man säga. Den är egentligen inte helt ny. Man 
kan ju säga att redan Rousseau på 1700-talet 
skrev pedagogik som samhällskritik när han 
skrev sin bok om Emile. Emile skulle ju upp-
fostras utanför samhället, ute i naturen, där-
för att samhället var degenererat. Man kunde 
inte utvecklas till en fri, självständig människa 
innanför samhällets ramar.

Nu kommer lite olika exempel på vad 
man kan komma in på i de här fyra typerna 
av forskning, eller vad de här fyra typerna av 
forskning kan handla om. Grundforsknings-
frågor i pedagogik – en sådan grundfråga är 
”hur sker lärande?”. Det har under senare 
decennier blivit en mycket omstridd och un-
dersökt fråga eftersom fokus i skolan mer 
och mer handlar om lärandet, särskilt då det 
kognitiva lärandet. Hur får vi eleverna att lära 
sig saker? Och för att svara på hur vi får dem 
att lära sig måste vi först svara på hur lärande 
går till. Mera allmänt handlar det också om 
utvecklingspsykologi, barnets utveckling till 
vuxen. Utvecklingspsykologi har till stor del 
under 1900-talet varit basen för all lärarut-
bildning eller all vanlig, konventionell lärar-
utbildning, man ska känna till barnets olika 
utvecklingsstadier utifrån olika perspektiv, 
psykoanalytiska perspektiv har man varit inne 
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på och även Piagets mer kognitiva perspek-
tiv. Men idag börjar faktiskt utvecklingspsyko-
login att försvinna eller ifrågasättas mer och 
mer. Det finns fortfarande många psykolo-
ger som forskar i barns utveckling men inom 
pedagogik och inom lärarutbildning så bör-
jar man mer och mer ifrågasätta det värde-
fulla i den typen av kunskap. Här kan vi göra 
en koppling tillbaka till den första bilden jag 
visade med människokunskapen som grund 
för pedagogik. Människokunskap har ju så att 
säga blivit detsamma som utvecklingspsyko-
logi när det gäller pedagogik. 

Ett annat exempel kan vara skol- och 
undervisningshistoria, det är också en slags 
grundforskning.

Utvärderingsforskning; där brukar man 
skilja på summativa utvärderingar och forma-
tiva utvärderingar. Summativa utvärderingar 
är till exempel de här så omtalade PISA och 
TIMMS, de internationella mätningarna av 
kunskaper hos barn och ungdomar i olika län-
der över hela världen. Men där kan man väl 
lägga till att det finns också inom den akade-
miska pedagogiska forskningen en stark kri-

tik av den här sortens utvärderingar. Jag har 
en finsk kollega, Mikael Uljens, som talar om 
rädslans pedagogik, att PISA och TIMMS och 
liknande typer av undersökningar skapar en 
rädslans pedagogik. Därför att det handlar till 
syvende och sist om att skapa en ranking lis-
ta, vem ligger på toppen och vem ligger sämst 
till? Och ingen vill naturligtvis ligga sämst till 
och alla vill ligga på toppen. Men någon måste 
ju alltid ligga sämst till så länge man håller på 
med sådana här mätningar. Och det skapar 
alltså en rädsla, en ångest på alla nivåer kan 
man säga. För det första hos skolpolitikerna 
som inte vill att Sverige ska ligga sämst till och 
måste göra allt för att förbättra svenska sko-
lan. Sen går det ned till lärarna som också blir 
rädda att de inte ska göra tillräckligt bra ifrån 
sig, att eleverna inte ska få tillräckligt bra be-
tyg. Och de sista som drabbas är eleverna 
som också blir rädda för att få underkänt och 
inte klara sig. Så det kanske egentligen är helt 
kontraproduktivt mot vad tanken är – att 
skapa en bättre skola. För rädsla förhindrar 
alltid lärande. Man kan också se att det finns 
en förvrängning av resultaten från sådana här 
mätningar, det vill säga det som kommer fram 
i massmedia och det som politiker tar fasta på 
det är bara sådant som passar in i den egna 
agendan, som stödjer de tankar man redan 
har. Om man går till det datamaterial som 
produceras genom de här undersökningarna 
så finns det väldigt mycket data som skulle 
kunna användas till konstruktiv forskning och 
analys, men det kommer liksom aldrig fram i 
offentligheten.

Sen finns de formativa utvärderingarna 
som är inte bara en mätning av resultat utan 
också en analys av orsakerna bakom, varför 
har det blivit som det blivit? Och utifrån den 
analysen gör man förslag till förbättringar.

Den postmoderna kritiska pedagogiken är 
väldigt starkt filosofiskt inspirerad. Det finns 
några kända franska filosofiska namn, som 
jag skrivit upp här; Jacques Derrida, Emanuel 
Levinas och Michel Foucault, som är de mest 

Bo Dahlin
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framträdande här. Och det som är i fokus i 
den här typen av studier, är skolans etiska och 
politiska villkor och processer av etisk och 
mikropolitisk karaktär, kan man säga, pro-
cesser som man ser som minst lika viktiga att 
studera som den rena kunskapstillägnelsen. 
Värden som demokrati och rättvisa är här 
centrala värden men de är – man ser dem så 
att säga som ett slags gränsvärden, i en slags 
matematisk mening. Ni vet, inom matemati-
ken kan man tala om gränsvärden. Det är ett 
värde som en funktion aldrig kommer fram 
till, men som den skulle komma fram till om 
den fortsatte i oändlighet. Så tanken är att 
sådana här stora och allmänt omfattade vär-
den som demokrati och rättvisa, de kan ald-
rig förverkligas fullt ut. De finns bara som ett 
slags gränsvärden som vi kan närma oss på 
olika sätt, mer eller mindre. Ett annat tema i 
den här typen av pedagogik är språket. Vad är 
språk och ”språk och verklighet” och ”språk 
och makt”? Man kan säga att för Derrida till 
exempel, eller särskilt för Foucault egentli-
gen, så är det inte så att vi har ett språk utan 
språket har oss. Och det språk som har oss - 
det sätt att tala, det sätt att tänka som råder 
i kulturen eller i den subkultur som vi lever 
i, det är det som talar genom oss och bryts 
emot andra sätt att tala. Man talar om dis-
kurser, olika diskurser som bryts emot var-
andra. Det finns en avhandling av en kvinna 
som heter Ingrid Assarsson som heter ”Talet 
om en skola för alla”. Det är en typisk sådan 
här poststrukturalistisk, postmodern studie 
av föreställningen om en skola för alla och 
visar, hur själva uttrycket ”en skola för alla” 
på sätt och vis egentligen är en rad av tomma 
tecken som fylls med innehåll beroende på i 
vilken situation de används och beroende på 
intressena hos dem som talar, och så vidare. 
Så egentligen har uttrycket i sig ingen mening 
utan det är någonting som man använder 
sig av i förhandlingar och diskussioner. Och 
skulle man ta det bokstavligt så skulle man ju 
upptäcka att det aldrig går att förverkliga en 

skola för alla trots att vi alltså låtsas som om vi 
försöker göra det. Det finns alltid några som 
faller utanför. Det får mig att tänka på en bok 
av Peter Høeg som heter ”De kanske läm-
pade”, som jag rekommenderar alla att läsa 
om ni inte har gjort det.

Så kan vi titta lite på aktionsforskning. Jag 
sparade den till efter de andra därför att jag 
upplever att det är det här som är det som vi 
kan göra i waldorfskolorna idag. Vi kan börja 
i alla fall. Försöka vidga vår roll som lärare till 
att omfatta också rollen som forskare i någon 
mening. Och egentligen så är det ingenting 
märkvärdigt. De här fem punkterna som jag 
satt upp här är ju på sätt och vis ganska själv-
klara. 

1  Problem
2  Analys. Finns relevant tidigare forskning? 

Behövs en egen undersökning? Forsk-
ningsmetod?

3  Lösningsförslag.
4  Utprövning.
5  Utvärdering. Forskningsmetod?

 
Det är någonting som vi alla gör på ett mera, 
kanske osystematiskt sätt. Vi har ett pro-
blem, vi upplever att någonting inte fungerar 
i skolan. Och det som vi ofta gör, kanske av 
vana, det är att vi hittar på någon lösning. Vi 
kanske hoppar över steg 2 och går till steg 
3 med en gång. Vi stannar inte upp särskilt 
länge vid steg 2 i alla fall, det är det som är 
skillnaden mot om man försöker göra det 
här på ett mera systematiskt sätt. Att man 
när man har konstaterat eller beskrivit pro-
blemet kan man gå vidare till att analysera 
problemet. Det är inte säkert att det vi först 
ser i problemet är det mest väsentliga. Kan-
ske kan man gå till tidigare forskning – det är 
här som den mera akademiska forskningen 
kommer in. Kanske finns det någonting i tidi-
gare forskning som kan hjälpa oss att förstå 
det här problemet. Eller kanske kan vi göra 
någon egen liten undersökning av problemet. 
Och då kommer detta med undersöknings-
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metoder in, forskningsmetoder. Vad finns det 
för metoder att forska i pedagogik? Det finns 
en hel rad med metoder så det skulle man 
behöva en egen föreläsning till. Och på basis 
av den analysen av problemet kunde man då 
formulera ett lösningsförslag eller åtgärd; vad 
ska vi göra? Och så prövar vi det här lösnings-
förslaget och till slut ser vi då vad som händer, 
en utvärdering av det som vi gjorde. Och där 
kommer igen frågan om hur man utvärderar 
saker man gör. Det har också att göra med 
undersökningsmetoder och forskningsmeto-
der.

Det finns två typer av aktionsforskning: 
Den första typen brukar man kalla för prak-
tiskteknisk och den syftar ”bara” till att för-
bättra någonting i verksamheten. Vi hade en 
student på mastersprogrammet i Norge som 
undersökte närvaron, eller han var till att 
börja med missnöjd med närvaron i skolan 
och ville försöka förbättra elevernas närvaro 
och genomförde under nästan ett helt läsår 
tillsammans med kollegor olika åtgärder för 
att förbättra närvaron och samtidigt doku-
menterade han allt som gjordes och gjorde 
intervjuer och enkäter med eleverna. Så små-
ningom lyckades de höja närvaron något i alla 
fall, jag kommer inte ihåg hur mycket. Men 
det blev alltså en mastersuppsats med typisk 
aktionsforskningskaraktär – att försöka för-
bättra någonting i verksamheten.

Sen finns det också en annan variant som 
kallas participatorisk – emancipatorisk, där 
man har lite högre ambitioner, än att bara 
förbättra någonting i rent praktisk mening. 
Där finns ambitionen att skapa en dialog mel-
lan forskare och praktiker och att inte bara 
förbättra utan också att vidga horisonter-
na för alla deltagare, inte bara lärarna utan 
också forskarna kan lära sig någonting av att 
medverka i den här processen. Syftet är då 
att skapa de här autonoma praktikerna, själv-
ständiga praktiker som jag talade om förut. 
Och där kommer man in på pedagogik som 
praktisk filosofi skulle man kunna säga. Det 

finns många pedagogiska filosofer idag som 
anknyter till Aristoteles, Aristoteles’ begrepp 
för olika typer av kunskap. Aristoteles skilde 
mellan epistéme, techné och phronesis. Epis-
téme var den teoretiska kunskapen och den 
teoretiska kunskapen såg man på den tiden 
på som ett slags evig, generell och invariant 
kunskap, kunskap om det som inte förändras, 
till exempel naturlagarna ser man väl fortfa-
rande på så idag, eller till och med de kan-
ske börjar förändras inom fysiken. Men under 
en lång tid inom fysiken som vetenskap har 
man ju sett naturens lagar som ett slags eviga 
lagar som aldrig förändras. Det är den typen 
av kunskap som epistéme står för. Det kan 
ju vara lite svårt att tillämpa det precis i den 
meningen i pedagogik, men någonting åt det 
hållet finns ju i sådana här grundforskningsbe-
grepp om lärande till exempel; att vi männis-
kor lär oss på något sätt och att det sätt som 
vi lär oss på är tämligen generellt oavsett om 
det är för hundra år sen eller idag. Det hand-
lar alltså om begreppskunskap och det hand-
lar om reflektion med hjälp av begrepp för 
att förstå det som man är involverad i som 
lärare. Jag kallar det för tankekänsla här, för 
att i pedagogik tror jag att det inte är bara 
tanke, utan det är också känsla med i den här 
typen av teoretisk reflektion. 

Den motsatta, den helt konträra kun-
skapstypen kallar Aristoteles för techné, som 
är det grekiska ordet för teknik och det står 
för skicklighet, färdighet och praktisk förmå-
ga. Det är det som uttrycker sig i handling, i 
det vi gör. Och här handlar det mera om vilja, 
men också om känsla, en slags viljekänsla.

Och så har vi slutligen den tredje typen 
av kunskap som alltså har fått en renässans 
bland pedagogiska filosofer idag; phronesis 
eller omdömeskunskap. Omdöme, klokhet, 
praktisk visdom kan man översätta det som. 
Det är också en slags reflektion, men det är 
reflektion där känslan är mer dominerande 
än tanken. Ett slags känslotänkande mer än 
tankekänsla. Steiner säger någonstans att 
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omdömet sitter i armarna, omdömet har att 
göra med mittenregionen, man liksom väger 
saker mot varandra. Så phronesis har att göra 
med människans mitt där vi har känslan och 
också andningen. 

Det som är intressant med det här, med 
Aristoteles schema, är att vi har två typer av 
praktisk kunskap. Vi har techné och phrone-
sis, båda är praktisk kunskap. Så det är en dis-
tinktion som man sällan tänker på när man 
talar om teori och praktik. Ofta säger man 
bara teori och praktik och så ser man inte att 
det inom praktiken finns det olika typer av 
kunskap. Praktisk kunskap, alltså det som vi 
lär genom praktik, det är både skicklighet och 
färdighet för det är ju någonting som kräver 
övning, men det som vi lär är också omdöme 
och klokhet för det kräver erfarenhet.

Den akademiska pedagogiken stannar 
ofta vid epistéme. Och det är en av utma-
ningarna i vårt mastersprogram i Norge att 
inte stanna vid epistéme, utan att få med oss 
både phronesis och techné också. När man 
har arbetat som lärare i många år så har man 
ju med sig, det sitter nästan i kroppen, dels 
den här tekniska färdigheten som man behö-
ver som lärare men också omdömet och 
klokheten, den här känslan av vad som pas-
sar. Och det som sen behövs är att liksom 
lyfta upp det här till begrepp, att lyfta upp det 
här på en epistemisk nivå. Det är en av tan-
karna bakom vårt mastersprogram och en av 
utmaningarna också, som jag ser det.

Jag vill avsluta med att säga några ord 
om situationen idag. Det finns väldigt många 
typer av pedagogisk forskning. Alla de här 
typerna som jag har beskrivit finns ju. Men 
man skulle också kunna polarisera den peda-
gogiska forskningen idag i två läger. Å ena 
sidan har vi någonting som man kan kalla för 
”hard core science”, alltså någon slags objek-
tivistisk, positivistisk pedagogisk vetenskap 
som bygger mycket på statistiska mätningar 
av olika slag, där man försöker utforma tester 
som mäter saker och där siffror och tabeller 

och signifikanta skillnader och så vidare är det 
centrala kunskapsresultatet. 

Till den falangen hör också det som man 
kallar för evidensbaserad praktik eller forsk-
ning för att skapa en evidensbaserad praktik. 
Uttrycket ”evidensbaserad praktik” kom-
mer ju från medicinen, medicinsk forskning, 
som ju bedrivs på ett väldigt systematiskt och 
lite fyrkantigt sätt. När man ska pröva ut en 
behandling eller en medicin så har man ju all-
tid en experimentgrupp och en kontrollgrupp 
och experimentgruppen får medicinen och 
kontrollgruppen får inte medicinen och sen 
så mäter man vem som blir mest frisk. Men 
man mäter aldrig individer, utan man mäter 
alltid på gruppnivå, man jämför alltid medel-
värden från de här två olika grupperna. Och 
det är den typen av forskning som nu många 
inom OECD och inom EU vill driva fram inom 
pedagogisk forskning, en forskning av samma 
typ. Så att man alltså prövar ut olika undervis-
ningsmetoder för att komma underfund med 
vilken undervisningsmetod är bäst för att lära 
ut ett visst ämne eller en viss kunskap. Och 
då är tanken att det ska finnas en forsknings-
databas där det finns beskrivet resultaten av 
alla sådana här studier så att man kan se att 
den metoden ger bättre eller högre medel-
värde på lärandet än den metoden och då 
kan jag bruka den metoden som är bäst. Det 
är evidensbaserad praktik. Till det här läg-
ret av ”hard core science” hör också, som 
jag ser det, hjärnforskningen, som ju också 
är väldigt experimentell, väldigt naturveten-
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skapligt orienterad och oftast materialistiskt 
orienterad. Det finns många som hävdar att 
debatten mellan Darwin och kyrkan, det är 
liksom bara ett litet förspel i jämförelse med 
den diskussion som kommer att komma när 
hjärnforskning och genforskning flyttar fram 
sina gränser och vet allt mer om hur hjärnan 
och generna fungerar.  Så kommer vi till slut 
att ha en fullständig bild av människan som 
en, vad ska jag säga, en biocomputer, alltså 
en levande dator eller en animalisk dator där 
det inte finns någonting som pekar på att det 
skulle finnas en själ eller en individualitet eller 
ett jag eller någonting sådant, allting är bara 
en naturprocess, en materiell naturprocess. 

Det kom en OECD-rapport för några år 
sen som diskuterade frågan om finns det en 
vetenskaplig kunskapsbas för pedagogiken, 
för pedagogisk verksamhet. Man konstatera-
de då, när man tittade på all pedagogisk forsk-
ning som bedrivs eller redan har bedrivits att 
det inte finns någon konsensus, ingen över-
enskommelse, man är inte överens om vad 
som är grunden för lärande och undervisning. 
Det finns bara en massa olika teorier. Men, 
säger man, kanske ändå att hjärnforskningen, 
den kunskap som hjärnforskningen gradvis 
vinner, kan bli till en bas för den pedagogis-
ka praktiken. Det ligger ännu lite i framtiden, 
men vi kan redan nu se att man börjar tänka i 
de banorna. Det finns massor av böcker som 
heter typ ”The learning brain” eller liknande, 
den lärande hjärnan – det är inte människan 
som lär sig, utan det är hjärnan som lär sig, allt 
handlar om hjärnan och nervsystemet. Så där 
har vi det ena lägret.

Och sen har vi å andra sidan den raka 
motsatsen, det som är mest motsatt, det är 
den här postmoderna, filosofiskt inspirerade 
kritiska pedagogiken, som naturligtvis helt 
eller i alla fall till stor del – de flesta i det här 
lägret tror inte att hjärnforskningen är någon 
grund för pedagogiken. Men samtidigt är den 
kunskap som man producerar i den postmo-
derna pedagogiska forskning så abstrakt och 

vad ska jag säga, så på ett vis ”introspektiv” 
eller inåtblickande i den meningen att den 
bara tittar på språk och begrepp och ser hur 
allting är liksom otroligt komplext och egent-
ligen är det väldigt lite man kan säga. Allting är 
så att säga byggt på kritik av vad andra säger, 
eller det mesta av det är det, och det finns 
inga förslag på att så här bör man göra för 
alla typer av förslag betraktas som begrän-
sande eller de ses som ett slags…ja de går 
emot den här tendensen att lägga allting på 
den enskilda människan egentligen: vi måste 
själva ta ansvar för vad vi gör. Det är egentli-
gen en grundtanke också i den här typen av 
forskning. Så den ligger på sätt och vis i linje 
med den etiska individualismen hos Steiner 
och den är också inspirerad av Nietzsche och 
ni vet ju kanske att Steiner var ju delvis också 
inspirerad av Nietzsche. Han skrev en bok 
som var väldigt uppskattande, eller försökte 
se Nietzsches filosofi i positivt och konstruk-
tivt perspektiv. Så man kan säga att om man 
tittar på de här två grupperna av pedagogisk 
forskning så är problemet att den här ”hard 
core science” har en så stark genomslagskraft, 
därför att det är begripligt för människor på 
vanlig nivå så att säga – ”så här fungerar hjär-
nan och här har vi mätningar och de visar det 
och det” och det tycks så okomplicerat, så 
klart liksom, objektiva fakta, så den får ett väl-
digt starkt genomslag. Medan den här post-
moderna filosofiska, kritiska forskningen är så 
vag och luddig och mångtydig så det finns inte 
något praktiskt, konkret att hämta, samtidigt 
som det är den enda kritiska rösten mot det 
här ”hard core science”lägret. Så vad jag vill 
säga med det är att peka på behovet av en 
filosofisk antropologi, att ta upp frågan om 
den filosofiska antropologin och frågan eller 
möjligheten av en objektiv människokunskap 
på andlig grund i stället för på en materialistisk 
eller biologisk grund. Den potentialen, den 
möjligheten att formulera en sådan objektiv 
människokunskap finns ju inom antroposo-
fin och inom waldorfpedagogiken, att börja 
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peka på någonting sådant, samtidigt som det 
är oerhört krävande att formulera det på ett 
sådant sätt att det är begripligt för människor 
som inte har satt sig in i det. Så det är egent-
ligen där jag hade tänkt sluta den här föreläs-
ningen.

Men om det är några frågor eller någon-
ting som ni undrar över, kan vi ta en fråge-
stund. 

Fråga: vad menar du med eller varför skri-
ver du objektiv människokunskap?

Svar: ja, men om man skulle säga subjektiv 
människokunskap då skulle vi hamna i det här 
lite postmoderna filosofiska lägret. Alltså för 
att där grundar sig allting på det subjektiva, 
där ifrågasätter man verkligen det objektiva i 
till exempel ”hard core science”. Men det är ju 
det som är problemet, om man inte kommer 
med något objektivt så har det ingen tyngd. 
Och det är det som är det radikala i Steiners 
antroposofi, att det är en objektiv kunskap, 
Steiners människokunskap. 
Fråga: Då säger väl någon ”och hur då?”
Svar: visst. Hur då? Jo då kommer man in på 
Steiners hela vetenskapssyn och den andliga 
vetenskapen, den andliga vetenskapens kun-
skapsfilosofi kan man säga eller epistemologi. 
Och det är så stora frågor så det skulle man 
behöva förbereda hur många föreläsningar 
som helst för att gå igenom. Men det finns en 
kollega i Schweiz som har skrivit en avhand-
ling som tar upp just den frågan. Den blev 
alltså godkänd vid universitet i Basel som en 
avhandling. Sen hur många som tror på vad 
som står där eller hur många som läser den 
är den annan sak. Han heter Marek Majo-
rek och avhandlingen heter Objektivität: ein 
Erkenntnisideal auf dem Prüfstand. Rudolf Stei-
ners Geisteswissenschaft als ein Ausweg aus 
der Sackgasse. (Tübingen & Basel: A. Fran-
cke Verlag, 2002). På svenska blir det ungefär 
Objektivitet: ett kunskapsideal under prövning. 
Rudolf Steiners andevetenskap som en utväg 
ur återvändsgränden.

insPirationsinlÄgg  i

hur det blir som det blir när vi gör 
som vi gör!

WenCHe	Rönning

Kära kollegor och vänner!
Jag heter Wenche Rønning. För er som inte 
känner mig har jag i många år varit verksam 
i Söderköping.  I dag delar jag min tid mel-
lan Kristofferskolan, Idunskolan och Federa-
tionen.

Förra årets lärarmöte blev en sorts vänd-
punkt för mig.  Jag satt hemma och skrev upp-
sats och mötet tog upp några frågor som jag 
just då levde med.  

Jag tänkte inleda med något av vad Jan Erik 
Mansikka sade för att också påminna er.

Han gjorde en kort sammanfattning av 
vad waldorfpedagogiken är och vill vara.  

Ett par av dessa saker var följande:
•  Waldorfpedagogik är tidens och långsam-

hetens pedagogik
•  Det goda, det sköna och det sanna är olika 

aspekter av samma verklighet och viktiga i 
fostransprocessen

•  Principerna för fostran finns inom männis-
kan själv (Mansikka, 2009)

Tittar vi på den internationella kursplanen 
kan man särskilja tre olika övergripande mål-
sättningar för den waldorfpedagogiska verk-
samheten
•  vi vill hysa omsorg om individen
• vi vill skapa förutsättningar för barnet att 

realisera sina inneboende möjligheter
• vi vill hjälpa barnet att utveckla färdigheter 

de behöver för att verka i samhället
 

Dessa målsättningar ger oss följande tre över-
gripande teman att utgå ifrån: 
helhet – konstnärlighet – bildning
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Var befinner sig dessa övergripande teman i 
förhållande till övriga skolSverige i dag är en 
fråga man kan ställa sig.  

Just nu närmar vi oss slutet på en remiss-
period om nya nationella kursplaner.

Som det ser ut står vi inför stora utma-
ningar. Utmaningar som många av oss uppfat-
tar som hot om inskränkningar i vår pedago-
giska intention och frirum.  

Man skulle kunna säga att waldorfpedago-
gikens intentioner ifrågasätts. Utmaningarna 
kommer dels från myndigheter och politiskt 
håll, som, kan man tycka, långsamt försöker 
strypa vår särart, som vill inskränka det vi 
uppfattar som mångfald och som verkar gå 
mot ökande specialisering och tidiga kun-
skapsmätningar.  Med risk att störa det enskil-
da barnets väg och utveckling.  

Många utmaningar kommer utifrån, men 
jag upplever att vi även inifrån har ett och 
annat att ta itu med. Jag kan uppleva en viss 
trötthet och uppgivenhet över tingens till-
stånd. Trötthet parat med rädsla eller oför-
måga att hitta ett språk att kommunicera 
med omvärlden på och föra ut vår pedagogik, 
gör oss svaga och lite färglösa.

Axel Hugo beskrev förra året det dug-
nadsarbete Steinerskolerörelsen i Norge 
gjorde med läroplaner och styrdokument 
för att möta ökande krav från myndigheter.  I 
mångt och mycket liknar detta det arbete vi 
nu har framför oss.  Han sa ungefär så här: 

I det øyeblikk vi innså att vi måtte slutte 
å betrakte hver skole som et kongerike og 
isteden  samle alle skoler  til et rike, det var 
da det virkelige arbeidet begynte og det var 
da vi fikk kraft til å skape en læreplan og møte 
myndigheter i ett felles språk som både vi og 
utenverden kunne forstå. Altså:  Ikke utkjem-
pe to kriger, både innenifra og utenifra, men 
i stedet ha èn kamp, én utfordring. Og se det 
hele som en oppvåkning der oppgaven var å 
samle oss til en ny rolle, til én stemme, til én 
enhet.  

I Norge lyckades de få till en lärar-

styrd läroplan – en läroplan som hela tiden  
skall utvärderas och utvecklas.

Det är bl.a. detta arbete som kommer 
kräva av oss att vi hittar varandra och våra 
olika organ.Alla skolor tillsammans med  
Waldor f lärarhögskolan, Waldor fskole-
federationen och Pedagogiska Sektionen 
måste samverka.

Låt mig göra en liten återblick:
När jag kom till seminariet 1980 fanns inte 

Kulturhuset, inte heller Ormen Långe och 
inte Vidarkliniken. De fanns på ritboret nere 
i ladan hos Abbi Asmussen. Robygge var all-
deles nybyggt och vi var 50 stycken som bör-
jade allmänna linjen det året. Många av oss 
fortsatte på pedagogiska linjen. Vi kom från 
alla nordiska länder. När Walter Liebendör-
fer höll avslutningstalet för oss på pedagogis-
ka linjen beskrev han oss som maskrosfrön 
som skulle virvla iväg kort eller långt och slå 
rot i många olika sorters mylla. På Liljevalchs 
Konsthall i Stockholm planerades för en stor 
trädgårdsutställning och varje vecka kom 
busslaster med studiebesök för att beund-
ra och låta sig inspireras av det som pågick 
ute på Järnaslätten. Man kan säga att det var 
uppgångstider och medgångstider. Samtidigt 
kämpade de som skapade allt detta med hela 
sig som insats – utan pengar men med höga 
ideal och en okuvlig framtidstro. Många av de 
jag mötte då är fortfarande verksamma. Det 
är er vi har att tacka för denna envishet att 
skapa ur intet.

idag ser mycket annorlunda ut. Vi 
har i princip full finansiering av våra skolor, vi 
har under flera år haft en lärarutbildning som 
gett behörighet till både offentlig skola och 
waldorfskola och vi har haft ett stort pedago-
giskt frirum för vår pedagogik. Allt detta ifrå-
gasätts just nu. Vi kan inte längre luta oss mot 
den framgångssaga som varit. Vi måste se om 
våra hus och tänka nytt. Vi måste sluta säga: 
Så här har vi alltid gjort eller så här har vi aldrig 
gjort. Vi måste hitta lösningar, utan att fastna 
i att älta problem.  Vi måste hitta den kreati-
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vitet inom oss och tillsammans som vi säger 
vi vill att våra elever ska utveckla.  Vi måste 
betrakta dessa utmaningar som tillväxtpunk-
ter att utgå ifrån.

Hur ska vi som pedagoger och verksam-
ma medarbetare i en waldorfskola våga tro 
på det vi gör, bli säkra i vart det står i förhål-
lande till övriga skolvärlden och framförallt 
hur kan vi kommunicera detta till föräldrar 
och yttervärld så vi blir ett intressant alter-
nativ och ett modernt pedagogiskt projekt.  
Till det behövs forskning vid våra högskolor, 
men också ute i skolorna. Det behövs organ 
som har mandat och som får möjligheter att 
arbeta både lokalt och centralt. Det behövs 
visioner att bli inspirerade av. 

det är här ni och vi alla kommer in.
Jag skulle vilja hänvisa till en bok jag läst under 
jullovet av Amos Oz. En fråga som ställs är: 
Hur beter sig människor när det börjar brinna? 
• Man springer från eldsvådan så fort man 

bara kan och bryr sig inte om dem som 
inte kan springa

• Man skriver en ilsken insändare till tidning-
en och kräver en ansvarig makthavares 
avgång

• Man hämtar en hink vatten och öser vatt-
net ut över elden. Och om man inte har 
någon hink så tar man ett glas och om man 
inte hittar ett glas så tar man en tesked.  
Alla människor har en tesked och om alla 
tar en tesked med vatten så kan man fak-
tiskt släcka elden.

Nu talar jag inte om att släcka eldar.  Inte hel-
ler om att fylla hinkar. Men däremot försö-
ker jag säga att om alla vi som sitter här har 
en tesked mod, en tesked engagemang, och 
en tesked lust och vilja att skapa och förnya 
waldorfskolan tillsammans, så kan vi tända en 
riktigt stor brasa som värmer och lyser långt 
utöver våra egna små skolverksamheter.

Sen vill jag avsluta med ett lite tankespråk 
som vi i Söderköping fick med oss för många 
år sedan när vi hade riktigt kris i skolan och vi 
fick ta in hjälp utifrån.  Det lyder så här:
det är aldrig för sent för det är alltid 
på tiden.

Tack för att ni lyssnade!

referenser:
Mansikka, J.E. (2009).  Waldorfpedagogikens 
ämnesområden: mångfald eller specialisering.  
Pedagogiska sek-tionen
Hugo, A. (2009).  Egenskapat bildning.  
Pedagogiska sektionen
Oz, A. (2006).  Hur man botar en fanatiker.   
Wahlström & Widstrand
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insPirationsinlÄgg  ii  
CARoline brAtt

Kära kollegor,
Jag minns mitt första waldorflärarmöte det 
måste ha varit -92 eller -93 – jag gick fortfa-
rande på Kristofferseminariet, men Birgitta 
Carlgren hade ordnat att vi klasslärarstuden-
ter fick vara med på mötet som den gången 
hölls på Ellen Keyskolan. Jag minns inte vad 
det var för tema. Det jag minns är stämningen 
och känslan av kraft och glädje som jag upp-
levde präglade mötet och deltagarna. Jag ska 
återkomma till detta.

Vi befinner oss idag i en skolrörelse med 
sextio års erfarenhet i Sverige. När den väx-
te fram var för att ett antal personer, bland 
annat Birgitta och Frans Carlgren som ock-
så har deltagit i det här lärarmötet, hade en 
vision och en enorm vilja att genomföra den. 
Vi som sitter här har många att tacka för det 
arbete som lades ned under många år. 

Idag står vi inför en ny situation. Vi har 70 
förskolor och 40 skolor – på bara sextio år 
har dessa vuxit fram! Och de finns trots att 
många av dem lever med dålig ekonomi och 
pressen utifrån att uppfylla krav som vi ofta 
känner oss frågande inför ökar.

Waldorfskolrörelsen står dessutom med 
förhållandevis kort varsel inför en situation 
där vi inte kommer att få utbilda lärare och 
förskollärare till våra skolor och förskolor. 
Precis hur reglerna kommer att bli vet vi inte 
förrän senare i vår. Men vi vet att vi kommer 
att stå inför nya krav och förmodligen någ-
ra nödår. Det finns stunder då man frågar sig 
hur länge det kommer att finnas waldorfsko-
lor kvar – orimliga krav och inga lärare – det 
är lätt att bli uppgiven. Men waldorfpedago-
giken har fortfarande mycket att bidra med 
och vi måste nu göra allt vad vi kan för att den 
inte ska gå under i smyg! 

Trots att vi alla kämpar med underskott 
både på tid och på pengar, brist på elever, nya 
krav att förhålla sig till som nationella prov, 
skriftliga omdömen med mera måste vi nu 
göra vad vi kan för att utveckla kraft och gläd-
je inför de utmaningar vi står inför. Vi måste 
liksom Birgitta och Frans, Walter Lieben-
dörfer, Arne Klingborg och många andra, inte 
bara leva på deras vision, utan nu skapa nya 
visioner och genomföra dem tillsammans. Att 
våga formulera visioner ger kraft och riktning 
i ens strävan, mod att våga satsa.

För att vi som arbetar med waldorflä-
rarutbildningen på sikt ska kunna skapa och 
genomföra en vision om en godkänd utbild-
ning måste vi föra dialoger på flera plan. En 
viktig dialog är med myndigheter och andra 
utbildningsinstitutioner. En förutsättning för 
att komma i denna dialog är att bedriva peda-
gogisk forskning på det sätt som Bo Dahlin 
talade om igår, forskning som vi waldorflära-
re deltar i. Det är i dialog med andra som den 
stora potentialen finns att utveckla sig själv 
och bidra till andras utveckling. Utan utveck-
ling stagnerar vi och dör. Med dialog och 
forskning kan vi hitta nya vänner och utveck-
lingsmöjligheter.

För att waldorfrörelsens utbildnings-
institutioner ska kunna föra denna dialog är 
vi också beroende av att föra en dialog med 
verksamheterna. Det är ju där den stora 
erfarenheten finns – hos er, erfarenheter 
och mer eller mindre uttalad kunskap. Denna 
erfarenhet och kunskap måste vi undersöka 
och kommunicera med andra. Denna dialog 
med verksamheterna kan ske på många sätt 
– till exempel genom möten med enskilda 
kollegor och skolor. Men det räcker inte. Som 
utbildningsinstitution är vi också beroende 
av en mer organiserad dialog med företrä-
dare för skolorna. Det som ligger närmast till 
hands är då waldorfskolefederationen, men 
skulle också kunna vara en annan organisa-
tion. Men för att den dialogen ska bli fruktbar 
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måste representanter av något slag ha man-
dat från skolorna – det vill säga från er som 
sitter här – att föra samtal och fatta beslut 
som kan komma att beröra alla skolor. Detta 
kräver engagemang, medvetenhet, mod att 
lämna ifrån sig ett visst beslutsmandat, mod 
att ta risken att fatta fel beslut. 

För att vara lite mer konkret – det finns 
tre saker ni skulle kunna börja göra:

1. Stärka federationen.
2. Se er om i kollegiet – finns det någon 

kollega som vi skulle kunna stödja i att påbör-
ja en mastersutbildning – i Norge, i Järna, vid 
någon högskola i Sverige? Eller kan man kan-
ske tänka sig att skänka en promille av skolans 
årsomsättning till en forskningsfond och på 
så sätt stödja en kollega från en annan skola? 
Det finns en masterfond i federationen som 
man kan bidra till.

3. Någon eller några vid er skola kan ta på 
sig att bedriva ett utvecklingsprojekt/under-
sökningsprojekt utifrån det som lyfts fram 
i de olika arbetsgrupperna på det sätt som 
Göran beskrev igår i samband med introduk-
tionen.

Vi – och nu menar jag vi alla, antingen vi 
arbetar på en skola, med lärarutbildning eller 
forskning – måste se att vi är beroende av 
varandra. Beroende av varandras kraft, gläd-
je och vilja att arbeta långsiktig och visionärt. 
Vi kan också arbeta för att det gap som ofta 
upplevs och kanske finns mellan forskning 
och praktisk verksamhet ska överbryggas 
– här har vi fördel av att utbildning och sko-
lor har ett nära samarbete. Gör vi det har vi 
möjlighet att inte bara rädda våra skolor utan 
kanske komma med ett än mer substanti-
ellt bidrag till den pedagogiska debatten och 
utvecklingen. Jag menar att vårt uppdrag är 
större än att rädda waldorfskolorna.

Jag pratade för en tid sen med en god vän 
efter att ha haft ett rätt dystert samtal med 
en tjänsteman på utbildningsdepartementet 
– han skickade då som uppmuntran Gustav II 

Adolfs fältpsalm som ska ha sjungits 1632 vid 
slaget i Lützen. Det kanske inte kan betecknas 
som stor litteratur – men jag tänkte ändå läsa 
första versen för er (det är totalt tre verser):

Förfäras ej du lilla hop,
Fast fiendernas larm och rop
Från alla sidor skalla!
De fröjdas åt din undergång,
Men deras fröjd ej bliver lång,
Ty låt ej modet falla 1

Nu får inte vi heller låta oss förfäras eller låta 
modet falla. Den kraft och glädje som jag 
upplevde på Ellen Keyskolan för många år sen 
måste vi vårda och ge näring för utan den kla-
rar vi inte oss – med den kan vi å andra sidan 
precis som Frans och hans kollegor göra det 
omöjliga! Tack!

 

1 Vers 2 och 3:
Din sak är Guds: gå i ditt kall
Och i hans hand dig anbefall,
Så räds du ingen fara.
Hans Gideon skall än bli spord,
Som Herrens folk och Herrens ord
Skall manligen försvara.

I Jesu namn vårt hopp är visst,
Att de gudlösas våld och list
Ej oss men sig förstörer.
Till hån och spott de skola bli.
Med oss är Gud, med honom vi:
Och segern oss tillhörer
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dokUMentation av  
arBetsgrUPPerna

Som läsaren kommer att märka ser arbets-
gruppernas redovisningar mycket olika ut.  
Vi har valt att låta originalversionerna vara.

1. elevbeskrivningar i kollegiet – 
Mälaröarnas modell

CeCiliA	letmARk,	itA	tovAtt,	

gudrun Andersson

1:a mötet i arbetsgruppen:
Vi började med att hälsa alla välkomna. Sedan 
följde en kort presentation, av oss arbets-
gruppsledare och av deltagarna.

Gudrun inledde med en bakgrundsbe-
skrivning till vår elevdel; ur vilket behov och 
vilken fråga den skapats. Vilken vår intention 
är, och i vilken anda vi försöker arbeta. Elev-
delen är ett övande och ett studium. Förut-
om att den hjälper oss att se och förstå bar-
net, utvecklar den vår iakttagelseförmåga och 
vördnad inför alla elever. Vi övar oss också i 
att lyssna till varandra, och att se djupare än 
till eget tyckande och kännande… osv.

Vi presenterade också kort vår planering 
av arbetsgruppsmötena. Lärarmötets önskan 
om att arbetsgruppen ska inspirera till forsk-
ningsprojekt nämndes också.

Ita berättade sedan om ”det goetheanis-
tiska samtalet”. Vi försöker att hålla vår elev-
del i den andan. 

Sedan fick deltagarna göra en lek med 
Cecilia, där den goetheanistiska andan övas 
och erfars, t.ex. att inta en lyssnande hållning 
och öva upp en tillit till gruppen.

Därefter fick deltagarna göra en Växt-
betraktelse i två grupper under ledning av  
Cecilia:

Solros. Leva sig in i den.
1. 7 min. Ej tänka eller reagera. Ej analysera 

Ta emot den. Iaktta. Använd alla sinnen.

2. Ta bort solrosen. Arbeta fram en inre bild 

av solrosen. Beskriv solrosen för varan-
dra. Sedan blunda, och arbeta fram din 
egen bild. Inga tankar. Inte analysera. Inga 
känslor. Fullständig öppenhet. Helt i ro. 

3. Ta bort bilden. Trots det vara uppmärk-
sam och lugn. Då uppstår en känsla, av 
helt annan karaktär än en vanlig känsla. 
Det blir som en helt tydlig känslobild. Det 
uppstår en efterbild i betraktelsen. Man vet 
något om blommans väsen. Andligt för-
nimmande. 

Andliga övningar innehåller alltid ett moment 
av att hålla sig tillbaka. Då visar sig något.

2:a mötet i arbetsgruppen:
Deltagarna fick möjlighet att delge tankar och 
reflexioner och ställa frågor utifrån gårdagens 
möte.

Därefter gick Cecilia igenom elevdelens 
uppläggning, såsom vi arbetar med den just 
nu (21 augusti –03, senast omarbetad 10 
januari 2010). Viktigt är att elevdelens utform-
ning ständigt bearbetas och utvärderas. Vår 
beskrivning är ett arbetsmaterial, som andra 
kan förändras utifrån eget forskande:

Gestaltande av elevdel på kollegiet
Klassläraren och andra lärare, som träffar 

eleven gör en tydlig ”bildgestaltning”.
Det fysiska: Klassläraren börjar med att 

beskriva den fysiska kroppen; t.ex. kropps-
byggnad, finlemmad eller kraftig benstomme, 
hur stort huvudet är i förhållande till krop-
pen, hur ser händerna ut, fötternas storlek, 
hudfärgen, ansiktsdragen, ögonen, hur ser 
håret ut...  Hur är handslaget ex torrt fuktigt 
kraftfullt slappt?  

Det eteriska: Klassläraren beskriver det 
eteriska hos eleven;  t.ex. sättet att röra sig, 
hur eleven springer går står. Hur kommer  
eleven in i ett rum? Kroppshållningen; är  
eleven framåtlutad eller bakåtlutad, går 
eleven med hela foten i marken (hur ställer 
han/hon in sig i rummet?) Huvudets hållning. 
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Beskriv några vanliga gester. Hur är förhållan-
det tyngd/ lätthet när eleven rör sig? Karak-
tärisera rösten. Blicken; är den dunkel, klar, 
flackande, lugn…?  Kan man skönja ett eller 
två temperament? Finns där ljus och/eller 
värme?

Övriga i kollegiet kompletterar bilden av 
barnet. Dvs. om de tycker något fattas i den 
fysisk/eteriska beskrivningen av barnet, så 
lägger de till det.

Vår erfarenhet är att om vi grundligt beskri-
ver eleven fysiskt/eteriskt, så att alla “ser” elev-
en inom sig, blir elevdelen mycket fruktbar!

Det astrala: Klassläraren beskriver det 
astrala hos eleven; elevens känsloläge, det 
sociala samspelet, vad händer runt eleven; vil-
ken stämning och vilka händelser uppstår…?   
Beskriv specifika situationer.

Det ”fröartade” Jaget (egentligen uttryck-
er sig barnets Jag genom alla väsensleden): 
Klassläraren beskriver om ett motiv/väsen 
kan skönjas; (man kan här använda poetiska 
uttryck eller liknelser t ex tjänaren, prinses-
san, kaptenen, äventyraren…) Beskriv speci-
fika situationer.

Övriga i kollegiet kompletterar bilden av 
barnet. Dvs. om något fattas i beskrivningen 
av eleven, så läggs det till.

Upplever läraren eller kollegiet att här 
finns en problematik, så formulerar man den 
som en fråga.  Vid en fråga, startar en utveck-
lingsväg. (Parsifal)

Vi bär med oss den här bilden under sju 
dagar och sju nätter... till nästa veckas kolle-
gium. Då går vi runt i kretsen och om någon 
tanke eller reflexion kommit upp eller om vi 
iakttagit något nytt hos eleven, berättar vi det 
för varandra.

Sedan går ordet runt i kretsen igen, och 
nu tas åtgärder upp.

Ny elev tas upp på samma sätt.
Hela elevdelen bör föras i goetheanistisk 
samtalsanda. Börja med att studera häftet 
”Goetheanistiska samtal” i kollegiet.

 På så sätt, år efter år, tas alla eller många 
av skolans elever upp i lärarkollegiets med-
vetande och ett själsligt stöd för barnens 
utveckling skapas. 

Elevdelen blir också ett studium och en skol-
ningsväg för kollegiemedlemmarna.

Sedan fick deltagarna göra en gemensam 
konstanalys med Gudrun. Vi använde en bild 
av Paul Gauguin: 
Storlek på tavlan.  Teknik.
1. Vilka färger f inns på tavlan. Beskriv  

färgytornas former och storlek. Var i bil-
den befinner sig de olika ytorna. Är färgen 
genomskinlig eller tät?

2. Finns någon rytm i bilden? Beskriv den. 
Ytornas beskaffenhet. Finns elementen: 
jord eld vatten luft… Finns ljus. Värme. 
Klang?

3. Beskriv polariteter i bilden. Stämning  
i bilden. Känsla. Uttryck.

4. Motiv. Beskriv sakligt vad du ser i bilden.

5. Vad är din egen upplevelse av bilden?  
Vad berör dig i bilden?

3:e mötet i arbetsgruppen
Ita höll i en elevpresentation, så deltagarna 
kunde uppleva hur en elevdel på kollegiet kan 
gå till hos oss.

Tid för samtal och frågor.
Därefter tog vi upp lärarmötets upp-

maning till forskningsprojekt. Samtal och  
idéer uppkom.

Arbetsgruppens arbete avslutades.
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2. sensorisk ÖverstiMUle-
ring, en Pedagogisk  
UtManing

eriK vAn mAnsvelt  

HelenA AHtiAinen

Vi förde samtal om andningens pedagogiska 
betydelse, om luftandning och om sinnes-
andning. Vi gjorde flera eurytmiska övningar, 
skrev om våra känslor och upplevelser under 
övningarna, om mötet med elever. Vi lyssnade 
på dikter, vi formulerade och omformulerade 
det vi gör i skolan. Vi talade om betydelsen 
av små projekt, om sinnesvarseblivningar, om 
sensorisk överstimulering och stressreaktio-
ner, om stillhetens betydelse, om det pedago-
giska klimatet, om växelverkan mellan elever 
och läraren, om tal, beröringens och rörelsen 
betydelse i kontakten med eleven. Vi talade 
om intryck som gör avtryck och som kom-
mer till uttryck. Vi undrade vad som behövs 
utöver det vi redan gör idag? Vi talade om 
livskunskap på schemat, om att vara närva-
rande. 

Avslutningsvis samlade vi namn och adress 
på de personer i arbetsgruppen som önska-
de att delta i ett kommande projekt och Jane 
Hernadi tog på sig uppgiften som kontaktper-
son.

4. skriv- och lÄsinlÄrningen 
i waldorfskolan – ett nytt 
grePP!

britA bArtos 

HAldiS	FuCHS

Samtalsledare: 
mAriAnne Jonsson

Gruppen granskade och diskuterade våra 
erfarenheter av skriv - och läsinlärningen i 
waldorfskolan. Vi talade om faran med att 
elever ägnar för mycket tid åt att skriva av 
lärarens texter från svarta tavlan.

Vi utgick från kursplanens mål med svensk-
undervisningen så som det beskrivs i ”En väg 
till frihet”, nämligen att syftet med undervis-
ningen är att förbinda barnets inre och yttre 
värld. 

Steiner har sagt att ”Vad barnet talar och 
har förbundit sig med kan det skriva. Sen 
kan det läsa vad det i sitt inre har erövrat”. 
( Steiner: Undervisning och uppfostran. Meto-
dik och livsbetingelser 1924).

Vi ställde oss frågan om våra elever verkli-
gen skriver fritt ur sitt inre? 

Brita Bartos som är klasslärare i klass 3 på 
Örjanskolan har mycket goda erfarenheter av 
att, efter den första bokstavsinlärningen ”från 
bild till bokstav” i klass 1, låta barnen fort-
sätta att skriva fritt utifrån sina egna bilder, 
d v s ”från bild till berättelse”. Detta har hon  
konsekvent fortsatt med och hon har såle-
des inte skrivit före barnen på tavlan. 

Tillsammans med Halldis Fuchs, som är 
stödlärare på Örjanskolan, har hon kunnat 
konstatera att hennes metod har varit fram-
gångsrik både när det gäller skriv- och läsin-
lärningen.

Brita berättade om hur hon har arbetat 
och intresset och engagemanget för att ta del 
av hennes erfarenheter var mycket stort.

Gruppen om 24 personer delades in i tre 
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stycken mindre diskussionsgrupper, som fick 
fördjupa samtalen med hjälp av gemensam-
ma skriftliga frågeställningar.

Grupperna redovisade sedan sina svar på 
blädderblock så att alla fick ta del av varan-
dras synpunkter. Svaren finns dokumentera-
de och samlade i separat dokument.

Arbetet resulterade i att det bildades 3 
stycken projektgrupper som ska fortsätta att 
hålla kontakt med varandra under tiden fram 
till nästa lärarmöte 2011 (se Beskrivning av 
projekt).

5. teMPeraMenten soM 
aktionsforskningsteMa

mARtin	eRiCSon

soFiA Kronqvist 

görAn nilo

Martin E (ME) klasslärare i åk 1, Sofia K (SK) 
pedagogisk assistent i klassen och Göran Nilo 
(GN) pedagogisk speglingspartner arbetade 
under hösten 2009 ut en skiss till detta pro-
jekt. Vi studerade R Steiners grundtext gällan-
de pedagogiska aspekter av temperamentslä-
ran (RS: ”Seminaristiska övningar” GA 295). 
Vi försökte oss på att bestämma barnens 
temperament med hjälp av Steiners beskriv-
na metod, först var och en för sig och sedan 
stämde vi ihop de 3 försöken och enades om 
en gemensam bedömning. ME valde ut några 
av Steiners metodiska förslag (bl a att sätta 
barnen i motsvarande grupper i klassrum-
met, berätta ”på 4 olika sätt” m m) och bör-
jade tillsammans med SK tillämpa dem i klass-
rummet. Vi hade då också beslutat oss för hur 
dokumentationen skulle gå till och hade valt 
ett upplägg som är vanligt i aktionsforsknings-
sammanhang – ett slags dagboksförfarande. 
GN besökte klassen ett antal gånger för att 
själv få intryck av hur det blir när man gör på 
detta sätt. Vi hade ett antal möten, där vi 

avstämde iakttagelser och upplevelser. När 
vi genomförde denna arbetsgrupp på Lärar-
mötet 2010 hade vi således kommit en bit på 
väg med vårt projekt.

Tillsammans med 19 deltagare arbetade 
vi efter följande upplägg:

• De tre arbetsgruppstillfällena hade varsin 
rubrik:
– Att formulera forskningsfrågan
– Forskningsdesignen
– Genomförandet.

• Vi genomförde vid första tillfället en lek: 
4 grupper bildades där deltagarna själva 
sorterar in sig efter eget uppskattat tem-
perament. Därefter fick grupperna följan-
de uppgift:
– Bikupor kring temat: fördelar och 

nackdelar/faror med att ”syssla med” 
temperament

– Redovisning i plenum
– Gemensam reflektion över ev. skill-

nader mellan gruppernas redovisnings-
stilar.

• Vi problematiserade användandet av  
konceptet temperamentsläran i waldorf-
skolan. 

• Vi redovisade bit för bit det vi hittills arbe-
tat fram i projektet och förde samtal med 
deltagarna om detta.

• Vi berättade om några andra aktions-
forskningsprojekt för att konkretisera 
själva metodiken, bl a genomfördes 5 
olika aktionsforskningsprojekt till SWLM 
2002 och en del av det mötet bestod den  
gången av redovisning av dessa projekt. 
Detta är dokumenterat tidigare.
 

Avslutningsvis kan sägas att projektet kom-
mer att fullföljas och ambitionen är att vi ska 
kunna göra en skriftlig dokumentation av det 
hela och att en redovisning kan ske på SWLM 
2011.
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7. Utveckling och fÖrdjUP-
ning av religionsUndervis-
ningen i waldorfskolan

JoHAn green

Gruppen bestod av 15 deltagare, varav de 
flesta är verksamma som religionslärare i oli-
ka åldersstadier. 

Målsättningen för arbetet i gruppen var 
att i samtal försöka närma oss centrala frågor 
i förhållande till religionsämnet och då mer 
specifikt förhållandet mellan ämnet religion 
som det ”traditionellt” undervisats i waldorf-
skolan och ämnet som i grundskolan heter 
religionskunskap. De samtal som fördes be-
rörde många centrala och existentiella frå-
geställningar i förhållande till ämnet, och jag 
upplever nu i efterhand att samtalen verkli-
gen var substantiella. 

Under den första kvällen presenterade 
deltagarna sig och även sitt förhållande till 
eller sina frågor i förhållande till ämnet. Att 
det är ett ”känsligt” ämne blev mycket tyd-
ligt och många kände en viss oklarhet eller 
osäkerhet i förhållande till ämnet. En tydlig 
rådande frågeställning/oklarhet är förhållan-
det mellan ämnets ”andliga” dimension och 
dess mer kunskapsinriktade sida. 

Under den andra sammankomsten, på fre-
dag förmiddag, var stämning eller vördnad ett 
av de stora temana i samtalet. Det blev tyd-
ligt att vi inte upplevde religion som enbart 
ett kunskapsämne utan även som en slags 
”retreatplats”, en möjlighet att skapa rofylld 
stämning och få uppleva vördnad. Att detta 
är en ”inre” sida av religionsämnet. Samtidigt 
upplevde flertalet en osäkerhet inför denna 
dimension av ämnet. Och flera uttryckte att 
det blivit svårare att vårda denna kvalité, kan-
ske framför allt i förhållande till växande krav 
på objektivitet och faktakunskap.

Ett av huvudtemana under vår tredje sam-
talsperiod var religionsämnets förhållande till 

kristendom. Att det inte är ”kristendomsun-
dervisning” vi bedriver ansågs självklart.  Men 
ändå undervisning i ”religion”. Vad är religion? 
Hur kan man förmedla andlighet och religi-
on och samtidigt lämna barnen eller ungdo-
marna fria? Vi lever också i en kristen kultur-
sfär och har en självklar uppgift att förmedla 
kunskaper om kristendomen. Hur? Samtalet 
förde oss egentligen tillbaks till utgångsfrågan 
– nämligen vad är religionsämnet, vilken ställ-
ning har det i waldorfskolan och hurdant är 
förhållandet mellan ”religion” och religions-
kunskap.

Slutligen talade vi om olika undersök-
ningsprojekt som vi skulle vilja genomföra. 
Det gemensamma för alla dessa projekt är en 
vilja till att undersöka vilken betydelse religi-
onsämnet har för både elever och lärare vid 
våra waldorfskolor. Förhoppningen är att vi 
därigenom skall kunna få mer kunskap om 
hur vi kan värna detta ämnes speciella ställ-
ning i waldorfskolan.
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8. forskningsfrÅgor oM 
BedÖMning och Betyg 

torgunn Finnset

etapp 1
Bedömning och betyg – skiftande 
innebörd? – olika traditioner blandas?
1.  Individuellt – skriva något om aktuella 

teman (5 min) – prioritera 
2.  Parvis förklara muntligt vilken innebörd 

som avses med det skrivna 
3.  Forskningsteman – gemensam översikt – 

parvisa redogörelser (totalt 28 frågor)

Bedömningens funktion – varför 
bedöma?
–  bedömning kan ges fler och andra syften 

än att leda till betygsättning - bedömning-
ens syfte avgör bedömningens funktion

Betygssystem
–  kunskapsmått – absoluta (ex teoriprov 

körkort) – eller relativa (ex högskole-
provet) 

–  relativa betygssystem kan vara normrela-
terade eller kriterierelaterade

–  normrelaterat, med medelvärde som 
norm, enligt matematisk normalfördelning 

–  kriterierelaterat, enligt på förhand defi-
nierade mål, kvantitativt (kunskap i sek-
venser) (1960-talets undervisningstekno-
logiska tradition) 

–  kriterierelaterat, enligt kända mål och 
resultat, kvalitativt (relationen mål - 
resultat) (1990-talets läroplansreformer i 
Sverige)

forskning om bedömning skiljer  
på bedömningens funktioner  
(varför – olika syften)
– Bedömning AV lärande (summativ) 
–  Bedömning FÖR lärande (formativ) – 

benämns i svensk forskning pedagogisk 
bedömning. 2

Pedagogisk bedömning för lärande, som for-
mativ, kan behöva summativa inslag.

vad bedöms?
Det nuvarande svenska bedömningssystemet 
bedömer förmågor
– Förmågor – som något man HAR? Som 
säger något om hur elever ÄR? 
– Förmågor – som resultat av lärande? Som 
något elever FÅR? Som hur elever kan BLI?

Om bedömning sker summativt, vilka för-
mågor kommer då bedömas? (vad elever kan 
få visa) – och hur kan bedömningens resultat 
bäst kommuniceras? Som betyg? Omdöme? 
Hur?

Om bedömning sker formativt, vilka förmå-
gor kommer då bedömas? (vad elever kan få 
visa) – och hur kan bedömningens resultat 
bäst kommuniceras? Som betyg? Omdöme? 
Hur?

Kunskap som antas ligga utanför männis-
kor behöver i så fall överföras – kan kunskap 
överföras? Lärande blir då om att samla kun-
skaper – ackumulera, trava, stapla – och täp-
pa luckor....

Kunskap som en helhet där lärare och 
elever deltar i gemensam verksamhet uteslu-
ter att kunskap finns ”utanför”. Lärande hand-
lar då om att lära sig delta allt mer kompetent 
i verksamheten

forskningslitteratur om bedömning 
för situerat lärande
Nutida forskning om situerat lärande (i verk-
samheter) kan kopplas till lärandets centripe-
tala telos (rörelse, förändring). De viktigaste 
förutsättningarna för lärande, som deltagares 
centripetala rörelse i verksamheter, har fors-
kare oftast diskuterat i förhållande till hant-
verk eller forskarutbildning. 3

2  Lars Lindström & Viveca Lindberg (red). (2005) Peda-
gogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och 
utveckla kunskap. Stockholms universitets förlag

3  Nielsen, Klaus & Kvale, Steinar (red). (2008) Mästar-
lära. Lärande som social praxis. Andra upplagan. Stu-
dentlitteratur. Se även referens nr 3
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deltagarnas frågor om bedömning 
och betyg – första gruppträffen 
2010-01-28
(Numreringen utgör ingen rangordning. 
Numren användes senare när tre frågor  
skulle prioriteras)

1. Vem skriver jag omdömen för? 

2. Sifferbetyg från åttan – hur kommer det 
sig att de verkar så viktiga för eleverna? 

3. Hur undvika klichéer och kodade fraser i 
omdömen? 

4. Graderade betyg verkar svårare i bild-
ämnet än i fysikämnet – hur kommer det 
sig? Kan det handla om att bedömnings-
underlaget blir olika? 

5. Betyg i ämnen som idrott eller matema-
tik – ska närvaro eller kunskap värderas 
högt? 

6. Relationen betyg – bedömning – omdö-
men 

7. Vad är betygens mål? 

8. Kan man översätta omdömen till betyg? 
Vad blir i så fall det aktuella betyget? 

9. Givna betyg verkar handla om mognad – 
verkar det relevant? 

10. Behövs betyg? I vilken form i så fall – som 
siffror, bokstavsbetyg, omdömen? 

11.  Vad uttrycker jag med betyg? 

12.  Kan betyg uttrycka relationen mellan 
före och efter, om vad eleven kan? Och 
hur kan jag i så fall veta att eleven just då 
gjort sitt bästa? 

13. Kan man hålla sig till elevens individuali-
tet? Blir det då relativa omdömen? 

14. Det verkar finnas en koppling mellan 
omdöme – bedöma – döma. 

15.  Vilket är objektet för bedömning?  
Eleven? Sig själv som lärare? 

16.  Evaluering handlar om att se på olika 
sätt. Man kan sätta betyg203 då betyg 

blir individuellt villkorade, men ändå 
relaterade till normen, där aktivitet, 
provresultat och häftesarbete utgör 
betygsgrundande tredjedelar 

17. Finns det waldorfpedagogisk bedöm- 
ning? Hur? 

18.  Hur kan man uttrycka sig när man skri-
ver omdömen så att man kan befria sig 
från kodspråk för betyg? 

19.  Kan elever ge omdömen? Om sig själva? 
Om andra? 

20.  Måste det finnas mål på förhand? 

21.  Hur kan ett omdöme eller betyg ha (få) 
en positiv verkan för lärande? Så att 
betyg hjälper, inte stjälper? 

22. Hur kan betygets budskap skilja på  
person och prestation? 

23.  Kvalitativt omdöme? 

24.  Självreflekterande omdöme för läro-
processer? Som när elever blir medbe-
dömare och själva får föreslå kriterier 
för olika nivåer i ett ämne 

25.  Hur skapar man ett objektivt språk 
– som ett gemensamt (bedömnings)
språk? 

26.  Med IUP har vi fått den situationen att 
varje elev ska få skriftliga omdömen i 
varje ämne varje termin. Hur blir det då 
med rättssäkerheten? 

27.  Hur kan man påpeka svagheter? 

 Svårigheter? 

28.  Hur kan man framföra icke förödande   
kritik?

I början av etapp 2 rangordnade deltagarna 
frågorna individuellt, under några tysta minu-
ter. I slutet av etapp 2 rangordnades frågorna 
gemensamt, genom att samtliga deltagare 
raskt fick nämna tre frågenummer, och då 
prioriterade deltagarna främst frågorna nr 7, 
22, 17
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etapp 2

4. Individuellt – välja tre av de 28 frågorna 
om bedömning och betyg – vad vill jag 
veta mer om? 

kunskapskulturer – antaganden om 
kunskap och hur kunskapen kan läras 
och bedömas
Kunskap kan bygga på motsatser (dikoto-
mier) eller bygga på helheter

– om kunskap finns utanför oss män-
niskor, så blir frågan: Kan kunskap överföras? 
Lärande handlar då om att stapla kunskaper 
– ackumulera, trava, samla, täppa luckor.... 
Undervisning fokuserar då hur lärare lär ut 
och elever lär in – överföring och minnesträ-
ning Bedömning kan ske av KUNSKAPER – 
kvantitativt innehav

–  om kunskap utgörs av den helhet 
(verksamhet) där lärare och elever deltar, 
så finns inget ”utanför”. Alla deltar i så fall i 
samma helhet. Lärande som ”överföring” 
förlorar mening! Lärande handlar då om att 
delta allt mer kompetent i verksamheten – 
från observatör under uppsikt till ansvarig 
deltagare – som legitimt perifert deltagande, 
centripetalt.4  Undervisning fokuserar då för-
utsättningar för lärande (lärares och elevers 
lärande) Bedömning kan ske av KUNNAN-
DE – kvalitativ deltagarkompetens (elevers 
och lärares)
5. Diskussion av kunskapskulturer och de frå-
gor som prioriterats individuellt i början av 
etapp 2
6. Gruppvis (3-4 deltagare) precisera och 
diskutera någon fråga som vore lämplig för 
forskning och eventuellt hur ett projekt kun-
de genomföras (ca 20 min) 
–  samtliga deltagare fick raskt nämna tre 

frågenummer, och då prioriterades fråga 
7, 22, 17 – gruppuppgift: Anteckna syften 
(varför) och frågor (vad) och tänkbart 
genomförande (hur)

de tre mest populära forsknings-
frågorna blev
Vad är betygens mål (syfte)? 

Hur kan ett omdöme eller betyg ha (få) en 
positiv verkan för lärande? Så att betyg hjäl-
per, inte stjälper? 

Hur kan betygets (omdömets) budskap skilja 
på person och prestation?

Forskningslitteratur om waldorfpedagogik 
handlar om dess kunskapstraditioner och om 
hur waldorfpedagogiska verksamheter eta-
blerats i Sverige och bedrivits under svenska 
samhällsförhållanden.5 Nutida forskningsba-
serad litteratur om waldorfpedagogik hand-
lar även om erfarenheter och uppfattningar 
om waldorfpedagogik, så som några elever, 
föräldrar, lärare och forskare formulerat sina 
svar på vissa frågor. 6

4  Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991) Situated Lear-
ning. Legitimate peripheral participation. Cambridge 
Press
5 Carlgren, Frans (1978) Waldorfpedagogiken – en 
framtidsmodell? Larson

Carlgren, Frans (1981) Självstyrande skolor. En väg till 
pedagogisk förnyelse. Larson Nobel, Agnes (1991) 
Filosofens knapp. Om konst och kunskap och waldorf-
pedagogikens okända bakgrund.

Carlssons Liljeroth, Ingrid (1994) En idé och dess 
utveckling. Antroposofisk läkepedagogik och social-
terapi i historisk jämförelse med allmänna omsorger 
och särskola. I samarbete med Läkepedagogiska och 
socialterapeutiska

Förbundet och Fria Högskolan för Antroposofi. Dok-
torsavhandling. Göteborgs universitet. Carlgren, Frans; 
Neuschütz, Karin & Ulin, Bengt (1999) Skola med själv-
styre. Kristofferskolan 50 år. Levande Kunskap

6 Dahlin, Bo; Liljeroth, Ingrid & Nobel, Agnes (2006) 
Waldorfskolan – en skola för människobildning? Rap-
port 2006:26. Karlstad University Studies. http://
www.kau.se /for skning /for skdb ? to_do=show_
results&researcher=83
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etapp 3

hur kan bedömning ske - Formativt? Sum-
mativt? – en fråga om meningen med bedöm-
ning, det vill säga bedömningens funktion 
(syfte) – som bedömning AV lärande eller 
bedömning FÖR lärande.

vad kan bedömas? – en fråga om vad vi väl-
jer att mena med begreppet förmåga – något 
någon ÄR? Eller kan BLI? Förmåga att visa 
hitintills samlade kunskaper? (kunskap finns 
utanför människor, kan överföras) förmåga 
att visa kompetent deltagande i viss verksam-
het? (kunskap som vi delar, på olika sätt)

vem kan bedöma vem? 
– bedömning AV elevers lärande, som för-
måga att återge inlärda kunskaper
Kan lärare sköta bedömning? Kontrollerat 
med tester av statliga myndigheter? 
– bedömning AV elevers kunnande, som led 
i bedömning FÖR lärande, som förmåga att 
delta på allt mer kompetenta sätt i skolans 
verksamhet? Kan både elever och lärare del-
ta i sådan bedömning? Kan bedömning för 
lärande gynnas av nationella prov? 7

och vilka konsekvenser kan 
bedömningens funktion få
–  för undervisning? Så att olika elever får lära 

sig olika slags kunskaper och kunnighet? 

–  för betygsättning? Så att olika elever får 
visa olika slags kunskaper och kunnighet? 

–  för olika sätt att använda bedömning och 
betyg? 

–  som även synliggör waldorfpedagogiska 
aspekter av lärande? (se ”wped grundan-
taganden”) 

–  hur kan omdömen användas på ett för  
waldorfpedagogik adekvat sätt? – omdö-
men om vad?

7.  Avtala om vad som kan presenteras som 
tänkbara forskningsprojekt

etapp 4

Vi den gemensamma avslutningen presente-
rade några deltagare i arbetsgrupp 8 några 
tänkbara forskningsprojekt om bedömning 
och betyg i waldorfskolor

några waldorfpedagogiska 
grundantaganden
– Pedagogik kan bli en kulturutveckling uti-
från livets praktiska gestaltning, motsvarande 
det samtida sociala tänkesättet 8

– Långt viktigare än alla uppfostringsregler 
är att (lärare kan) uppleva och iaktta barns 
gensvar, ifall man vill utveckla sin egen verk-
samhet 9

– Waldorfpedagogik handlar om hur vi (lära-
re) förhåller oss till eleverna, inte om hur 
eleverna ”är” 10

– Om lärare kunde samarbeta på ett sådant 
sätt att de kunde upphöra att beklaga sig 
inför varandra över elevers oförstånd, och i 
stället bibringa eleverna detta (ämnet i fråga) 
så kunde talet om hur eleverna ”är” minska 11 
– Det är nödvändigt att skilja på ett medi-
cinskt och ett pedagogiskt hälsobegrepp: 

7 6 Lundahl, Christian (2009) Varför nationella prov? – 
framväxt, dilemman, möjligheter. Studentlitteratur

8 R. Steiner (1919). Freie Schule und Dreigliederung. 
Artikel publicerad i tidskriften Dreigliederung des 
sozialen Organismus, 1. Jahrgang 1919, Heft 5. Åter-
utgiven 1969 i särtryck Die Pädagogische Grundlage 
und Zielsetzung der Waldorfschule. Drei Aufsätze. 
Gesamtausgabe (GA) 24. Rudolf Steiner Nachlassver-
waltung.

9 Die pädagogische Zielsetzung der Waldorfschule 
in Stuttgart. Artikel publicerad i tidskriften Soziale 
Zukunft, Erziehungsnummer, 1920. Återutgiven 1969 
i samma särtryck som ovanstående. http://www.rsar-
chive.org/

10  9 Steiner, stenograferat uttalande. Konferenserna i 
första waldorfskolan (1922-06-22), GA 300b

11 10 Steiner, stenograferat uttalande. Konferenserna i 
första waldorfskolan (1923-02-06), GA 300b
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– Ett medicinskt hälsobegrepp vilar på sant/
osant eller rätt/fel etc, och det som kan 
observeras utifrån. 
– Ett pedagogiskt hälsobegrepp vilar på 
att expandera kulturlivet, och det som kan 
observeras inifrån. 12

– Waldorfpedagogikens uppgift är att konsti-
tuera identitet 13

Waldorfpedagogisk didaktik i tre steg, fördelat 
på två dagar:
1. genom tredimensionell framställning tilltala 
hela människan, så att eleven får varsebli syn-
intryck
2. Sammanfatta, i ett bildligt uttryck, så att 
eleven kan minnas hörselintryck
3. Vid senare tillfälle: Återge och betrakta – 
reflektion i begreppsform 14

Lärare behöver utveckla begeistring och 
entusiasm
– begeistring ur människokunskap (antropo-
logi) för att beliva (införliva) dött vetande
– entusiasm ur att ta till sig det som kommer 
en till mötes (öppen för det okända). 15

9. hUr PÅverkas eleverna av 
kollegiets sociala Övande? 

HelenA Wätte

Gruppen gjorde en inventering av:
1.  Vad man själv tror är meningsfullt i fråga 

om lek och/eller konstnärligt övande och 
dess betydelse för skolans sociala klimat.

2.  Vad man vanligtvis erfar av detta i sitt  
kollegium.

Efter att jag refererat ur Steiners ”Sociala och 
antisociala drifter i människan” hade Merete 
Lövlie ordet en stund och ledde samtalet om 
vad vi gör med våra tillkortakommanden i 
kollegiet. Finns det en öppenhet? Vem talar 
vi med? Till slut gjorde vi en övning ur ovan 
nämnda bok.

Dag 2. Fortsatte med Återkoppling till 
övningen och samtal om vad sociala/antisoci-
ala drifter kan vara.

Marcel de Sax berättade ur sitt arbete 
med Iris Johansson som handlar om kommu-
nikation.

Vi talade på eftermiddagen om kollegiets 
ansvarsfördelning och om lekens betydelse, i 
detta fall innebär lek även konstnärligt övan-
de, och så lekte vi sista halvtimmen! Här fanns 
mycket att utbyta och kunde lätt få mer plats 
till en annan gång. En mindre grupp formu-
lerade projektbeskrivning och enkätförslag 
som skall utarbetas den 14 feb. Då Camilla 
är i Järna.12 11 Steiner, stenograferat uttalande i föreläsning för 

waldorflärarna (1923-10-16), GA 308

13 12 Steiner, stenograferat uttalande i föreläsning 
(1924-04-10), GA 308

 1413 Steiner, stenograferat uttalande i föreläsning för 
waldorflärarna i första waldorfskolan (1920-09-21), 
GA 302a

15 14 Ibid. Se även Steiner (1919) Die Waldorfschule 
und ihr Geist. Welche Gesichtspunkte liegen der Er-
rich-tung der Waldorfschule zugrunde? Sonderdruck. 
Rudolf Steiner Verlag. GA 297. Se även kvalitetskänne-
tecken för waldorflärares (och deras verksamheters) 
professionalitet 
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10. frÅn ’caring’ till ’thin-
king’ – har waldorfskol-
Pedagogiken det soM krÄvs? 

AnnA lJungqvist och 

KlArA Henning med gäster

1. Bakgrund: Waldorfskolans kursplan bär 
det stolta namnet ”En väg till frihet” och bland 
de allra flesta waldorfpedagoger lever över-
tygelsen om att eleverna efter 12 år i våra 
skolor, ska känna sig förvissade om att världen 
och med den, framtiden, har en plats för dem 
där deras alldeles speciella individualitet kan 
komma till uttryck. Men trots detta fokus på 
den enskilde elevens unika utvecklings möj-
lighet väljer allt fler av de elever som gått 9 
år i waldorfskola, att söka sig till en annan typ 
av gymnasium. Samtidigt efterfrågas waldorf-
pedagogik av allt fler föräldrar, och vi ser hur 
waldorflekskolor och låg- och mellanstadie-
klasser i våra skolor ständigt fylls på med flera 
barn. Men varför väljer då allt fler niondeklas-
sare att söka sig bort från våra waldorfskolor? 
Intensiv marknadsföring från mer ”häftiga” 
friskolor, menar några, ungdomarnas längtan 
att se något nytt, hamna i ett annat samman-
hang, menar andra. Och visst ligger det säkert 
en del i detta, men frågan är om vi waldorf-
pedagoger verkligen möter elever eleverna 
från årskurs 8 och genom gymnasiet på ett 
sätt som gör det möjligt för dem att utveckla 
ett fritt och jaggenomträngt tänkande. För 
att utveckla tänkandet, krävs först en själv-
medvetenhet hos eleverna, skriver Steiner. 
Nu har 90 år gått sedan den första waldorf-
skolan grundades, men hur självmedvetna är 
vi waldorfpedagoger egentligen. Hur levande 
är den ursprungliga waldorfskolans impuls i 
dag, och vad behöver vi utveckla vidare i ett 
2000-tal så präglat av individualism.

2. genomförande av seminariet: För 
att diskutera dessa frågor bjöds in till ett 

öppet samtal. Förutom waldorfpedagogerna 
Klara Henning och Anna Ljungkvist var wal-
dorfpedagogen Lars Josefsson och arkitek-
ten Johannes Tovatt på plats som samtals-
ledare. Seminariet bestod av framför allt två 
delar. Dels diskussion i anslutning till konkreta 
beskrivningar, förslag och frågor kring själva 
lärandemiljön (det rumsliga), kursplaner och 
kursinnehåll och slutligen pedagogens roll 
i mötet med eleverna, och dels konkreta 
övningar som syftade till att seminariedel-
tagarna skulle vända sin blick inåt och forska 
kring sitt eget förhållningssätt kring lärandet i 
allmänhet och klassrumssituation i synnerhet. 
Som ingång till dessa övningar användes en 
dikt av Bruno K Höjer: 

Spårlöst försvunna
Jag har kastat
gjort mej av med det mesta
och har inte många ord kvar
men jag överger dem inte
lämnar inte bort dem till någon
jag gör vad alla
borde göra för sina barn
jag håller mina ord tätt intill mitt bröst
och kallar in dem
när kvällarna blir långa, mörka och kalla
och när de somnat
sitter jag stilla och gör allt
för att inte väcka dem igen
de ska få sova ifred
inte i tusentals år men i oändlighet
och det gör mej inte längre ont att säja
att jag förstår dej som börjat
känna dej mer och mer främmande
i den här världen
jag förstår människor
som säjer att de inte vill leva längre
och en dag är vi alla borta
spårlöst försvunna
jag har hört det i hela mitt liv
jag har hört det till leda
och jag ställer inte upp
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ni kan inte räkna med mej
jag har kastat
och gjort mig av med det mesta
jag behöll inte mycket
jag behöll det som faller
jag behöll en handfull snöflingor
när jag säjer till 
faller de igen
när jag säjer till krossar de berg

Deltagarna slumpades dessutom ihop i par 
om två och två och fick under en timmes pro-
menad beskriva två händelser ur den egna 
pubertetstiden som väckt ett starkt minne. 
Det ena minnet skulle ha med en undervis-
ningssituation att göra.

Ett ledord under hela seminariet var ”de 
röda kinderna”, dvs. ett överenskommet 
”mått” på glädjen och engagemanget hos 
pedagogen och hos eleven. Dessa stunder 
då ett möte mellan elev och lärare kommer 
tillstånd som får avgörande betydelse för 
elevens lärande. För att ”jaget” ska kunna 
utveckla sig behöver det möta ett ”du”. Våra 
elever på högstadiet behöver få möta män-
niskor som brinner, individer som ställer frå-
gor och som engagerar sig. Här och nu, varje 
dag. Eleverna måste ges möjlighet att redan 
från 14 års ålder bli engagerade över tankar, 
inte över det som är känslorelaterat, utan 
ges möjlighet att bli just ”röda om kinderna”,  
känna blodet svalla över en idé. 

Gruppen enades om några viktiga punk-
ter för att utveckla undervisningen på hög-
stadiet:

• Att arbeta med waldorfskolans kursplan, 
och skala av och vaska fram några väsentliga 
motiv istället för att hinna med allt.

• Relatera motiv i kursplanen till det dags
aktuella läget i världen. T ex perioden om 
industrialismen i årskurs 8. Då det är på sin 
plats att problematisera industrialismen idag. 
Jämföra Manchester 1820 med frizonerna i 
Kina 2010 t.ex.

• Att bjuda in ”samhället” till skolan i form 
av yrkesmänniskor (t.ex. kulturarbetare som 
driver projekt tillsammans med eleverna 
osv.) men också ta vara på all föräldrakom-
petens. Besök av föräldrar som ”brinner” för 
sitt arbete.

• Att skicka ut eleverna i samhället för att 
ställa frågor och ”forska”. 

• Att se över själva rummen för lärande under 
parollen ”spräng skolan”.

• Att göra hela högstadietiden till en enda 
Parsivalvandring, där eleverna dels får möta 
stora tankar och idéer tänkta av humanis-
ter, naturvetare och konstnärer i vår gemen-
samma historia, men också människor i vår  
samtid som engagerat sig, tänkt och som 
”brunnit” för sin idé/arbete.

• Att ett fritt tänkande aldrig kan vårdas 
fram. 

• Att därför sluta se våra elevers begräns-
ningar, för i tänkandet ligger möjligheten till 
en total jämlikhet! Och våra elever är alltid 
före oss pedagoger när det gäller att ta steget 
in i den tid som kommer oss till mötes. 

• Att aktivt undersöka min roll i lärande
processen, som pedagog. Vad engagerar mig? 
Hur utvecklar jag mitt tänkande? För att kun-
na ställa frågan till mig själv varje dag, i varje 
stund: med vilken rätt ställer jag mig inför 
dessa tonåringar.

Gruppens fortsatta forskningsarbete kom-
mer att fokusera på den sista punkten, nämli-
gen arbetet med mig själv som pedagog.
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11. elevernas MateMatiska 
koMPetens.  hUr BedÖMer 
vi den?  kan vi Beskriva den 
Med ett geMensaMt sPrÅk? 
(Åk 1 – 8)

WenCHe	Rönning

gruppsamtal 1
Utgångspunkter:
Elevers matematiska kompetens – hur bedö-
mer vi den? Kan vi beskriva den och kan vi 
hitta ett gemensamt språk som ger den 
enskilde eleven rättvisa.

I tider av IUP och skriftliga omdömen, 
nationella prov och ökade krav 

på diagnostisering ökar också lärarens 
behov av att på ett konstruktivt 

och framåtsyftande sätt kunna beskriva 
elevers olika kompetenser, inte bara i ämnet 
matematik men i alla ämnen.  Som en ansats till 
ett arbete omkring matematikämnet, gemen-
samt och ute i varje skola, ville vi påbörja ett 
samtal omkring dessa frågor.  Ett samtal som 
förhoppningsvis skulle kunna inspirera till att 
skapa en gemensam plattform och kunskaps-
bank, men även initiera och kanske öppna 
möjligheter för vidare forskning.

Följande är exempel på en del av det som 
styr oss och som även vi som waldorfskola 
har att förhålla oss till:

• IUP – skriftliga omdömen
• Nationella prov
• Ökade krav på diagnostisering
• Konstruktiv och framåtsyftande beskriv-

ning av elevers olika kompetenser
• Nya kursplaner
• Betyg 

1.0. historisk bakgrund – matematik 
i skolan
Följande är ett försök att ge en liten historisk 
bakgrund till de senaste årens reformer när 
det gäller ämnet matematik.

Lgr 62 – undervisningen i matematik skul-
le ge kunskaper och färdigheter i elementär 
aritmetik, men också i algebra och geometri

Lgr 80 – här infogas delar som präglar även 
dagens läroplan, där fokus flyttades från den 
numeriska räkningen till vikten av att förankra 
begrepp och förstå dem i praktiska situatio-
ner.  Lgr 80 var mer detaljstyrande både vad 
gäller det eleverna skulle lära sig, men även 
hur detta skulle gå till.

I och med Lpo 94 och kursplan 2000 har 
skolmatematiken fått ett vidgat innehåll och 
delvis ändrat karaktär. 

I kursplanen finns en betoning på hur elev-
erna kommer fram till och resonerar kring 
sina lösningar.  Rätt svar är inte det enda som 
är viktigt utan även processen fram till sva-
ret.  Begreppsförståelse och kommunikati-
va färdigheter betonas.  Eleven ska utveckla 
sådana kunskaper i matematik som behövs 
för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets 
många valsituationer, för att kunna tolka och 
använda det ökande flödet av information 
och för att kunna följa och delta i beslutspro-
cesser i samhället.  Matematikens kulturhisto-
ria lyfts fram, men också matematiken som 
estetiskt ämne och som verktyg för problem-
lösning.  Matematiken ska dessutom bidra till 
att ge eleverna tilltro till det egna tänkandet 
och den egna förmågan att lära sig matematik 
och att använda den i olika situationer.

Läroplan och kursplan framhåller vikten 
av att kommunicera inom matematiken.  Det 
kan handla om att diskutera och argumen-
tera, att tolka och att använda matematikens 
språkliga uttryck, symboler, problemlösning i 
samverkan med andra elever och läraren och 
att föra matematiska resonemang i både tal 
och skrift (Myndigheten för skolutveckling, 
2007).

Ur grundskolans kursplan (Skolverket 
2000): för att framgångsrikt kunna utöva 
matematik krävs en balans mellan kreativa 
pro-blemlösande aktiviteter och kunskaper 
om matematikens begrepp, metoder och 
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uttrycksformer.  Detta gäller alla elever, såväl 
de som är i behov av särskilt stöd som elever 
i behov av särskilda utmaningar.

Om vi tittar på vad som står i kurspla-
nerna både för offentlig skola och i En väg till  
frihet hittar vi det här som också talar om  
för oss vad innehållet i vår undervisning bör 
fokusera på:
Utveckla intresse och tilltro, inse värdet av, 
använda, förstå, föra logiska resonemang, dra 
slutsatser, generalisera, förklara argumentera,
formulera, gestalta, tolka, värdera, kritiskt gran-
ska, räkna, jämföra, uppskatta, bestämma,
mäta, avbilda, samla in, beskriva, sammanstäl-
la, hantera, analysera, karakterisera, tänka

1.1. läroplanen – vad vill den?
När vi försöker formulera en kursplan och en 
läroplan kan vi inte nöja oss med att beskriva 
ett innehåll utan vi måste formulera vad vi vill 
med ett ämne, dvs. vi måste försöka beskri-
va det vi kan kalla kompetensmål.  Vi måste 
försöka hitta en gemensam kultur i denna 
beskrivning.

Som i Norge – där de har lyckats skapa 
en lärardriven läroplan, dvs. en läroplan som 
hela tiden evalueras. Som Axel Hugo sa på 
förra årets läromöte: Skit i om det är dåligt, 
medelmåttigt eller bra så länge det är vårt.  
För att få till detta måste det bildas en kropp 
eller om man vill en kultur. Det måste ska-
pas en läroplan med ett ansikte. På samma 
sätt måste vi förhålla oss när vi ska bedöma 
elever.  Vi måste kunna bedöma deras kom-
petenser inte deras brister.  Hur gör vi det?  
Finns det ett gemensamt språk som ger elev-
en rättvisa?

Jag har hämtat mycket inspiration från 
föregående års lärarmöte. Där formulera-
des waldorfskolans kunskapssyn som grun-
den i ett läroplanarbete.  Jag tycker detta är  
tillämpbart även för vårt syfte med att beskri-
va elevers kompetenser.

Tre områden framkommer:  
•  jag och mitt ämne (jag – världen)
•  Jag och mina elever (jag – du)
•  Jag och mig själv (jag i förhållande till min  

verksamhet)

Att vilja utveckla sig didaktiskt i en waldorf-
didaktisk riktning, att utveckla det jag redan 
har i förhållande till mina elever, att jobba med 
mig själv och min verksamhet (utvecklas till 
egen skolning som Steiner har gett övningar 
till) det kan bilda en grund för detta arbete.
För att försöka hitta material till dessa områ-
den försökte vi genom en enkel övning titta 
på oss själva och vår egen skoltid.
Ge dig själv några minuter att beskriva med ord
• ditt bästa matteminne
•  ditt sämsta matteminne
•  en duktig mattelärare, – vilka egenskaper,    

varför?
Vilken färg har det? Hur doftar det?
Vad lyser? Vad stör? Vad hindrar? 
Vad förlöser?
Berätta! Vad säger detta oss?

Gemensamma nämnare i berättelserna var: 
att bli sedd, att få återkoppling, att få aha-
upplevelser, att öva hantverket. Läraren 
egenskaper handlade om att inte döma, vara 
intresserad, att återkoppla snabbt.

gruppsamtal 2
Utgångspunkten var att hela tiden försöka ha 
ett undersökande förhållningssätt.  
Vi fortsatte att samtala.
Vad gör vi?  Läroplaner
Hur gör vi?  Ständig evaluering
Vad är syftet med bedömning?
 
Kan vi beskriva elevernas prestationer med 
ord, utveckla språk att beskriva vad man ser. 
Vi tittade på några grundkompetenser som 
finns beskrivna i den norska läroplanen och 
som bildar grund för hur barnet kan ta emot 
intellektuell undervisning senare:
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• språklig kompetens
• kropps och rörelsekompetens
• fantasi och kreativitetskompetens
• etisk och moralisk kompetens
• social kompetens
• sinnes och iakttagelsekompetens
• motivations och koncentrations 
   kompetens

Vi tittade även på vilka kompetenser som  
tränas när vi gör formteckning och som också 
är en viktig del av matematiken
• koncentration
• ögahand koordination
• att lita på sin egen förmåga
• sambandet mellan delen och det hela 
• förståelse för numeriska relationer och     
   geometriska grundprinciper
• exakthet och balans

Vår tanke var att vi nu skulle ha material för att 
göra bedömningar och hitta ord som beskri-
ver elevers olika färdigheter.  Vi försökte med 
ett konkret problem beskriva olika ”nivåer” 
i elevers förståelse för att så småningom 
komma fram till ett språk eller en matris som 
skulle kunna vara tillämpbar.  Trots att vi hela 
tiden bedömer elever var det svårt att kom-
ma fram till något gemensamt.  Detta arbete 
måste fortsätta i den enskilda skolan och för 
den enskilda läraren.

gruppsamtal 3
Tänkbar väg i ett utvecklingsarbete
Frågeställningar
Problem 
Metod
Rapport

Utifrån det vi samtalade om försökte vi gå 
vidare för att se om några hade hittat egna 
frågeställningar att undersöka i den egna 
praktiken.  Frågan var:
Hur kan detta kopplas till din undervisning?
I klassrummet  jag och mitt ämne

Hos den enskilda eleven jag och mina elever
När du planerar               jag och mig själv
När du utvärderar

En deltagare ville försöka att varje dag skriva 
några ”impressioner” från sin skoldag.  Sedan 
efter en tid plocka fram materialet för att se 
om något träder fram och kanske få upp-
slag att undersöka vissa saker vidare eller  
djupare.  

Frågor som kom upp utan att någon sär-
skilt tog på sig att titta på dem var följande:
•  Hur bygger man broar mellan konkret/

abstrakt – mellan klasslärare/ämneslärare
•  Hur vet jag att tabellerna är automatise-

rade?
•  Är räknesagor verkligen relevanta för att 

introducera de olika räknesätten?
•  Hur ser lärarnas ämneskompetens i mate-

matik ut?
•  Hur får vi eleverna att ta ansvar för sitt 

eget lärande?
•  Vad är det gemensamma skelettet?  Vad 

får man när man går i en waldorfskola?
•  Hur gör vi med Bform?  Vilka problem 

finns?
•  Vad ska en mattebok innehålla?
•  Hur klarar sig våra elever när de kommer 

till gymnasiet? Hypotesen är att det går 
bra för dem.

• Vad är en bra mattelärare?  Förmågor/
arbetssätt?

• Är våra elever stolta över sina mattekun-
skaper när de lämnar skolan?

• Vad behöver barnen?
Vi lyckades under dessa tre samtal aldrig for-
mulera något gemensamt omkring elevers 
matematiska kompetens, men kanske har vi 
sått några frön som varje skola och varje lära-
re kan bygga vidare på. 

referenser: 
Myndigheten för skolutveckling (2007). Matematik.  
En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. 
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13. Meditativt forskande

bo dAHlin

Deltagarna introducerades i första sessionen 
i en meditationsteknik som syftar till att ska-
pa inre ro, samling och koncentration. 

Andra sessionen ägnade vi åt att medite-
ra över frågan ”vad behöver vår/min skola?”. 
Det var intressant att se att lärare från sam-
ma skola uttryckte samma eller likartade svar 
på denna fråga. En kategori svar handlade om 
att skapa ett ”dialogiskt frirum” i kollegiet, ett 
rum för samtal där man kunde mötas från 
hjärtat och inte vara pressad av fastställda 
dagordningar. En annan kategori handlade 
om självförtroende, som kunde kopplas till 
behovet av fördjupad förståelse av läropla-
nen, eller en omarbetning av denna.

Tredje sessionen ägnades åt att medite-
ra över frågan hur det identifierade behovet 
kunde mötas eller vilken forskningsfråga som 
låg implicit bakom behovet. Här var svaren 
mer olika och individuella. Dock fanns många 
svar som handlade om fördjupad människo-
kunskap och självförståelse eller självkänne-
dom.

15. det Praktiska fÖrnUftets 
dileMMa – en Medveten  
fÖrvÄrvad fÄrdighet eller 
en UPPsÄttning oMedvetna 
disPositioner?

mArKKu niinivirtA 

sAmuli PAtJAs

Gruppen hade 9 deltagare samt 2 samtals-
ledare.

Samtalsledarna hade som intention 
arbeta igenom de frågeställningarna som  
nedtecknats i Powerpoint presentationen. 
(Presentationen kan erhållas genom Göran 
Nilo, e-mejladress se längst bak).

Samuli P hade gjort en enkel samman-
ställning till rubricerade temat. Arbetsmate-
rialet till första sittningen var delvis hämtat  
från Rudiger Grimm, Ingrid Liljeroth, Reijo 
Vilenius samt vissa delar från Samulis pågå-
ende arbete som till stora delar är koncentre-
rad till Steiners Allmänna människokunskap 
kap. 2 och 9. Diskussionerna var naturligtvis 
relaterade lärarnas dagliga gärning.

Dag 2 var ämnat åt Markkus pågående 
arbete med temat fronesis – praktiska för-
nuftet.

Givande samtal och inspirerande. 
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17. fenoMenologi

görAn sJölin

Fenomenologi var från början tänkt som en 
preliminär titel på arbetsgruppen, men den 
blev aldrig ändrad. Innehållet kom att handla 
om några tänkbara undersökningsmetoder i 
ett utvecklingsprojekt inspirerat av fenome-
nologin.

Utgångspunkten togs i en övning som 
Rudolf Steiner nämner i kapitel 13 i Ilkley-
kursen (Steiner, 1983, sid). Han talar där 
om kollegiemötena som skolans hjärta. Från 
detta organ ska krafter strömma ut i skolans 
övriga verksamheter. För att detta centralor-
gan, som kollegiet bör vara, ska få livgivande 
krafter behöver de enskilda lärarna göra ett 
arbete. De ska arbeta så att de låter erfa-
renheterna från undervisningen bli föremål 
för sin egen fostran. Genom det ska de finna 
saker som är nyheter, inte bara för sig själva 
utan också för de andra i kollegiet. Genom 
att lärarna berättar om sina nyheter ström-
mar kraft in i kollegiet, en kraft som verkar 
livgivande för hela skolan. Hur det ska gå till 
när läraren låter undervisningen verka på sig 
är inte närmare beskrivet, men där kan feno-
menologin vara en hjälp. En av dess grundför-
utsättningar är nämligen att man ska bortse 
från sin egen förkunskap. Man brukar säga 
att förkunskaperna ska sättas inom parentes. 
Det kräver förstås ett idogt övande, men det 
är inlysande hur det ska kunna bidra till att 
komma på nya saker om det lyckas. En nyhet 
karakteriseras av att den inte fanns i medve-
tandet förut. Om något nytt ska kunna sti-
ga fram får inget stå i vägen. Vanor, rutiner, 
erfarenheter, kunskaper är färdigheter som 
behövs för att bära undervisningen, men inte 
alltid bara på gott. Lektionerna kan bli trå-
kiga och förutsägbara om de bara bygger på 
rutin. Det som har förvärvats genom egna 
erfarenheter, ofta under en lång yrkesbana, 

kan invagga en i uppfattningen att veta hur 
man ska göra. Den verkliga forskningsfrågan 
börjar dock med känslan: ”Jag vet inte”. Att 
öppna sig för nya idéer genom att använda en 
fenomenologisk parentes kring sina förkun-
skaper (fördomar?) är ett sätt att bidra till att 
ge livskrafter till hela skolan om de får plats att 
komma fram på kollegiemötena. För att för-
stärka känslan av att det är möjligt att komma 
fram till väsentliga insikter genom inre arbete 
avslutades den första dagen med en dikt av 
Bruno K Öijer. Vi såg honom som en forskare 
som redovisar sitt resultat i diktens form. 

Märket
en trist 
händelsefattig dag
en dag för forskare som står böjda
över resterna av ett forntida skelett
och alltid letar efter sår
letar efter skallskador och knivhugg
och andra tecken
på mord strid och en våldsam död
dom letar aldrig
efter bevis på liv drömmar och kärlek
dom ser inte ränderna av gråt i kraniet
inte dom små groparna från kyssar
dom ser inte dom tydliga spåren
av tankar och själ
dom ser aldrig var skyddsandarna
ristat in sina namn
och att den här kroppen var en stege
en länk mellan himmel och jord
hela tiden missar dom det väsentliga
och ser inte märket
det fullt synliga greppet om handleden
från någon som förde den här människan över floden
ledde in henne i trädens skugga

                      Bruno K Öijer

Den fenomenologiska ansatsen innebär att 
låta fenomenen vara så som de framträder 
i medvetandet. Världen antas redan finnas 
till före reflektionen och väsendena inord-
nas i existensen utifrån deras fakticitet. ”Det 
handlar om att beskriva och inte om att för-
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klara eller analysera” (MerleauPonty, 2004, 
sid. 41). Den övning som nämndes i början 
kan göras med detta som utgångspunkt. Att 
låta undervisningen verka på sig kan då inne-
bära att man under en lugn stund efter en lek-
tion eller efter skoldagen låter en efterklang 
leva i medvetandet. Det som stiger fram som 
bild ska få vara orört av bedömning och vilja 
att lösa problem eller planera nya lektioner. 
Om man kan låta de egna förkunskaperna 
tiga lämnas plats för omvärlden att visa sig 
som den är enligt sin egen fakticitet. Det är 
ett bildskapande som talar för sig självt. Det 
ger situationen själv möjlighet att tala och ur 
det kan nya insikter träda fram. För att lyckas 
med att låta en skolsituation bli underlag för 
ny kunskap genom introspektion behövs inre 
lugn. När man är ovan blir det ofta ett osam-
manhängande kaos när man försjunker i en 
efterklang. Alla olika intryck gör sig gällande i 
en enda röra. För att komma tillrätta med det 
rekommenderas en övning i att etablera inre 
lugn (Steiner, 1977, sid 27-30). Den övningen 
kan ses som en förutsättning för att lyckas 
med ett konstruktivt bildskapande i efter-
klangen. 

Arbetet i gruppen fortgick i den andan 
under andra träffen. Det uttalades ett mål att 
formulera ett undersökningstema att presen-
tera vid konferensens slut, eller snarare att 
kunna formulera en metod för att fördjupa 
sin bearbetning av undervisningen genom att 
arbeta fenomenologiskt med efterklanger. 
Resultatet av den andra träffen formulerades 
träffsäkert av en deltagare: ”Jag vet inte vad 
det är jag inte vet”. 

En dikt av Bruno K. Öijer fick avsluta även 
denna sittning med ett forskningsresultat 
som oerhört träffsäkert formulerar det allra 
mest ursprungliga motivet för forskning.

vi föddes
med en oerhörd saknad
genom ett
rusande tågfönster
om natten
ser du en skymt
av rymdens handstil
omöjlig att tyda 
någonstans
i den slingrande väven
av gnistrande bläck
finns förklaringen
till våra liv.

        Bruno K. Öijer

Fenomenologin vill sätta parentes kring för-
förståelsen. Detta blev också motiv till vårt 
fortsatta arbete. Nu ville vi undersöka hur 
själva skolarbetet kan inspireras av det. Vi 
känner alla till villkoren för att vara lärare. 
Vi måste bemästra en ibland knepig skolsi-
tuation. Vi står inför risken att tappa grep-
pet, att eleverna ska göra något annat än vi 
har tänkt oss, att vi inte ska nå fram med det 
vi vill komma med. Lärarens strategi är att 
förbereda sig. Stoffet gås igenom, lektionen 
struktureras i tankarna och när det är dags 
att undervisa är allt planerat mer eller mindre 
i detalj. Då kan man i fenomenologisk anda 
ta ett djärvt, av Rudolf Steiner rekommen-
derat grepp. Låt alla förberedelser falla bort 
när klassrummet äntras. Möt klassen i en 
stark närvarokänsla och bygg upp lektionen i 
nuet. Sätt parentes kring förförståelsen, d.v.s.  
förberedelsen. Eleverna kommer att känna 
den öppning som uppstår i rummet och de 
kommer att bli nyfikna och engagerade. Nu är 
allt möjligt. Förhoppningsvis kommer de rätta 
infallen till i stunden, kanske även det som är 
förberett, men nu kommer det som nya, fris-
ka insikter gripna ur det autentiska samman-
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hanget. Man kan uppnå väldigt fina resultat 
den vägen. Det fordras förstås övning. Det är 
alltför lätt att låta förberedelsen överges en 
liten stund, för att sen plockas fram som ett 
färdigt paket efter fem minuter. Då har inget 
uppnåtts. Man måste härda ut i ovissheten 
och det kräver mod. Osäkerhet och rädsla är 
metodens värsta fiender. Rudolf Steiner tar 
upp vikten av mod i många sammanhang. Här 
hänvisas till ett ställe som visserligen står i en 
annan kontext, men som kan vara till nytta 
även i ovanstående exempel (Steiner, 1977, 
sid. 66-69).

Arbetsgruppens resultat blev ett antal 
uppslag till metoder för enskilda lärare att 
utveckla sin egen verksamhet. Inget forsk-
ningsprojekt formulerades, men kanske såd-
des ett eller annat frö som så småningom 
kommer att spira. Den kärnfulla avslutningen 
får karaktärisera samtalens grundstämning: 
”Nu vet jag att jag inte vet vad jag inte vet”. 

Egentligen var en dikt planerad att avsluta 
den sista träffen i arbetsgruppen. Den åter-
fanns tyvärr inte bland gruppledarens pap-
per, så den fick utgå. Nu kommer den i efter-
hand:

Romerska bågar
Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes 
turisterna i halvmörkret.
Valv gapade bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande piazzan
tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka 
och Signora Sabatini och inne i dem alla öppnade 
sig valv bakom valv oändligt.
               Tomas Tranströmer 

referenser:
Merleau-Ponty, M. (2004).  Lovtal till filosofin. 
Stockholm/Stehag: Symposion.
Steiner, R. (1977). Hur uppnår man kunskap om 
de högre världarna? Stockholm: 
Antroposofiska Bokförlaget.
Steiner, R. (1983). Ilkleykursen III. Järna: 
Telleby Bokförlag. 
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Beskrivningar av Projekt

Några arbetsgrupper har formulerat projekt 
som de vill arbeta med fram till nästa lärar-
möte.

grUPP 3. frågor om bedömning  
och betyg
sven Wängberg
• Syfte
Belysa för- och nackdelar med att ge betyg, 
skrif tlig bedömning respektive skrif tligt 
omdöme.
• Frågeställning
Hur kan man i det rådande systemet behålla 
innehållet i ämnena som drivkraft och inspi-
ration?
hur gör man skriftliga omdömen?
Hur förbereder man eleverna på betyg?
Hur förbereder vi kollegiet på dagen då vi 
måste ha betyg?
• Undersökningsmetod
Vi talade om enkätundersökning och inter-
vjuer med elever, lärare och föräldrar.
• Förväntningar
Att till september/oktober ha ett nytt möte 
och helst framåt november ett andra uppfölj-
ningsmöte. Då ska vi ha orienterat oss på sko-
lorna i frågan.
Vi kom fram till att det inte är realistiskt att 
genomföra ovanstående.

grUPP 4. skriv- och läsinlärning  
i waldorfskolan – ett nytt grepp! 
4.1 KONTAKTPERSON 
liselott gustAFsson, 
FREDKULLASKOLAN

• Syfte
Undersöka om pedagogiken fungerar
• Frågeställning, övergripande:
Berikas elevens eget skrivande genom att 
utgå från elevens bild till text?
1. Kommer det egna skrivandet igång på ett 

lustfyllt sätt?
2. Hur utvecklas skrivandet utifrån bilden?
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• Förväntningar
Att eleverna ska bli friare och reflektera över 
sitt skrivande.
• Deltagare/kontaktperson
Klass 5B och klass 6 B Kristofferskolan

4.3 2. AnnA dAHlberg,
ANNASKOLAN KLASS 4-5

• Syfte
Öka elevernas glädje med att skriva
• Frågeställning
Hjälper det min klass att jobba från bild till 
berättelse?
• Undersökningsmetod
Regelbunden dokumentation
Att barnen ska jobba mycket med att rita och 
sedan skriva utifrån bilden
• Förväntningar
Att eleverna ska finna glädje i att skriva
• Deltagare/kontaktperson
Åsa Dahlberg
• Önskemål om t ex handledning
Mina stödlärare på skolan

grUPP 7. Utveckling och fördjupning 
av religionsundervisningen i waldorf-
skolan.
• Syfte    
Syftet med projektet är att undersöka vil-
ken ställning religionsämnet har hos elever i 
olika åldrar och hos lärare på några svenska  
waldorfskolan. 
• Frågeställning 
Bakgrunden till denna undersökning är att 
religionsämnet upplevs få en allt mer tillbaka-
dragen roll i waldorfskolan, och att kunskapen 
om detta ämnes plats i kursplanen och i wal-
dorfpedagogiken är otydlig. Frågeställningen 
runt religionsämnet blir ännu tydligare i och 
med de nya kursplaneförslagen från Skolver-
ket, där ämnet alltmer tenderar till att bli ett 
kunskapsämne. Därigenom riskerar något av 
det som varit ämnets karaktär i waldorfsko-
lan att försvinna.

3.  Hur utvecklas läsningen utifrån elevernas 
eget skrivande?

4.  Har alla elever något att arbeta med uti-
från sin nivå?

5.  Kan eleverna i årskurs 3 reflektera över 
och bearbeta sina egna texter?

6.  Hur är det för mig som lärare att arbeta 
med den här metoden?

• Undersökningsmetod
Regelbunden loggbok.
Samma frågor som vi pedagoger svarar på?
• Förväntningar
Skapa glädje och flöde i det egna skrivandet 
och att det kommer igång tidigare.
• Deltagare/kontaktperson
Evelina Arcucci Kristofferskolan
Mona Zettervall Kristofferskolan
Sanna Holtes Kristofferskolan
Brita Bartos Örjanskolan
Maj-Britt Eliasson Martinaskolan
Liselott Gustafsson Fredkullaskolan 
Helena Skörsemo Annaskolan
Therése Dahlberg Mälaröarnas  
 waldorfskola
Katarina Lennartsson Vidarskolan
Lotta Johansson Rudolf Steinerskolan,  
 Göteborg 
• Önskemål om t ex handledning
Några y t ter ligare möten med Br ita  
Bartos och Marianne Jonsson under VT-10 
och   HT-10.

4.2  ÅsA mÅnsson d’souzA KLASS 5 B 
OCH KArolinA bergom lArsson 
KLASS 6 B, KRISTOFFERSKOLAN
• Syfte
Att eleverna utvecklar ett nytt sätt att för-
hålla sig till sitt skrivande/sin text.
• Frågeställning
Blir eleverna friare och mer reflekterande i 
sitt skrivande genom att arbeta mer pro-ces-
sinriktat med sina texter?
• Undersökningsmetod
Aktionsforskning
Att iaktta eleverna i deras arbetsprocess.
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• Frågeställning
I vilka situationer fungerar min undervisning 
med tanke på syftet ovan, och i vilka situatio-
ner hindras jag i min undervisning med tanke 
på syftet ovan
• Undersökningsmetod 
Samtliga deltagare skall under en slumpmäs-
sigt vald vecka (vecka 17, 2010) föra loggbok. 
Materialet sammanförs och analyseras.
• Förväntningar
Genom att ringa in situationer då undervis-
ningen fungerar och samtidigt lyfta fram och 
belysa de situationer då undervisningen inte 
fungerar, kunna gå vidare och utveckla wal-
dorfskolans högstadium.

grUPP 15. det praktiska förnuftets 
dilemma ....
Beskrivning av kommande projekt: 
• Syfte
Markku arbetar med sin doktorsavhand-
ling som undersöker den nyblivna waldorf-
lärarens praktiskt metodiska – handlande 
framsprunget ur konstnärlig synvinkel. 

Samuli bearbetar vidare med sin forsknings-
plan beträffande” praktiska förnuftet inom 
läraryrket ”. Avsikten med detta är att bli 
antagen som doktorand vid något universi-
tet. Samuli har gjort ett försök till Göteborgs 
universitet.

Gruppen som sådan kunde inte komma 
fram till något framtida projekt.

• Undersökningsmetod
Undersökningen kommer att genomföras 
som en enkätundersökning, där frågorna till 
de olika åldersgrupperna och till lärarna kom-
mer att vara likartade. Frågorna är ännu ej 
fastställda.
• Förväntningar
Våra förväntningar är främst att vi hoppas få 
en lite tydligare bild av vilken betydelse reli-
gionsämnet har för elever, och vilken plats/
betydelse det har bland lärare och i skolorna. 
På så sätt får vi en djupare förståelse för vad 
elever och kollegor förväntar sig av religions-
ämnet, och ger oss därmed utökade kunska-
per om hur vi kan utveckla en vidareutbild-
ning för religionslärarna vid waldorfskolorna. 

Deltagare/kontaktperson. Oklart i skrivande 
stund – JOHAN GREEN är initiativtagare.

grUPP 8. forskningsfrågor om 
bedömning och betyg 
torgunn Finnset
I gruppredovisningen finns en projektansats  
– se denna redovisning under: ”Etapp 4”.

grUPP 9. hur påverkas eleverna av 
kollegiets sociala övande?
HelenA Wätte

Ur arbetsgruppens rapport: ..... En mindre 
grupp formulerade projektbeskrivning och 
enkätförslag som skall utarbetas den 14 feb. 
Då Camilla är i Järna.

grUPP 10. från ”caring” till ”thin-
king” – har waldorfpedagogiken det 
som krävs?
AnnA lJunqvist och  
KlArA Henning
• Syfte
Att genom självstudier ringa in de tillfällen då 
jag som lärare känner engagemang, och däri-
genom kan möta och engagera mina elever 
till ett fritt kunskapande för framtiden
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Waldorfpedagogen Jost Schieren intervjuad 
av Sebastian Jüngel. 1

en medveten etisk uppgift
Jost Schieren blev 2008 utnämnd till värl-
dens första professor i waldorfpedagogik vid 
Alanushögskolan och blev då forskningsleda-
re för bildningsvetenskap (Das Goetheanum, 
2008, Nr 24). Tidigare var han verksam som 
tysklärare i 10 år vid Rudolf-Steinerskolan i 
Dortmund. Han anser att waldorfpedago-
giken står inför utmaningen att hävda sig i 
vetenskapliga sammanhang. 

 
Från järnvägsstationen i Alfter går vägen i sva-
ga kurvor fram till Alanushögskolan. Den har 
numera flyttats från sin tidigare plats högre 
upp i bergslandskapet. Den nya platsen – 
Campus II – är ett komplex av nya byggnader: 
fyrkantiga betongklossar, modernt sakliga, 
men också träbeklädda. I en av dessa betong-
klossar träffar jag Jost Schieren för ett samtal 
om vetenskaplighet och antroposofi.

Vänlig och öppen tar han emot mig i sitt 
ganska kargt inredda kontor på andra våning-
en. Han ursäktar sig med att han flyttat in nyli-
gen och man får intryck av att inte alla möbler 
har hunnit komma på plats. Med utsikt mot 
gröna tak börjar vi vårt samtal med en tes.

fria tanke gångar istället för 
uppenbarelser
Sebastian Jüngel: Stämmer det att vetenskapen 
vanligtvis beaktar objekt och sakförhållanden 
medan antroposofin som vetenskap om anden 
beaktar väsen och relationer?

jost schieren: Det är ett alltför snävt 
betraktelsesätt. Även pedagogiska vetenska-
per befattar sig med relationsprocesser. Som 
jag ser det vilar det speciella med antroposo-
fin som vetenskap på två aspekter. För det 

första: antroposofins kärna utgörs kort sagt 
av att det är en vetenskap om den fria män-
niskan. I sina tidiga kunskapsteoretiska verk 
utarbetade Rudolf Steiner villkoren för män-
niskans frihetsförmåga utifrån hennes själv-
ständiga vilja att tänka. Den andra aspekten 
gäller umgänget med spiritualitet. Steiners 
andebegrepp hänvisar till ett område med 
autonoma lagbundenheter, som har sin grund 
i sig själv. I tidigare kulturer uppfattades des-
sa lagbundenheter genom uppenbarelser. 
Det radikala i Steiners andebegrepp ligger i 
att det andliga endast kan uppenbara sig i och 
genom den moderna människans fria tanke-
processer. Steiner kallar detta intuition.

SJ: Vad betyder det för antroposofin som veten-
skap?

js: Steiner betecknade alltid antroposofin 
som andevetenskap.2 Det var ju inte bara ett 
namn utan hörde till Steiners antroposofi-
koncept. Med sin doktorsavhandling strävade 
han efter att få tillträde till den akademiska 
världen, något han inte lyckades med. Däref-
ter försökte han ansluta sig till litterära kret-
sar kring arbetarbildning och sedan till teoso-
ferna. Genom detta tog hela saken en annan 
vändning och det återstår att positionera 
antroposofin som vetenskap.

etablerad bortom akademiska 
sammanhang
SJ: Antroposofi blir föremål för forskning genom 
ett stadigt växande antal doktorsavhandlingar 
och genom enskilda lärosäten, men är ändå ett 
sällsynt fenomen i akademiska sammanhang. 

js: Det beror främst på receptionen, hur 
Rudolf Steiners vetenskapliga ansats har mot-
tagits och återgivits hittills. Du får tänka dig 
hur situationen var vid början av 1900-talet, 

intervjU Med jost schieren
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då Steiner utvecklade antroposofin. Då ifrå-
gasattes knappast det materialistiska och 
positivistiska vetenskapsparadigmet, med sin 
tämligen aggressiva bekämpning av hela den 
tyska klassicismens, romantikens och även 
idealismens andliga kultur. Vår samlade tek-
niska och materialistiska civilisation började 
ju där. Det som tänktes på den tiden lever vi 
idag.

Steiner värjde sig med rätta mot denna 
ensidigt materialistiska vetenskap. Därför 
verkar Steiners texter ofta polemiska och 
skarpa. Det var en andlig kamp och sådana 
utkämpas oftast med hårda medel.

Dessutom tillkommer det att man formu-
lerar sig mer direkt och odifferentierat i tal 
än i skrift. Eftersom Steiners vetenskapskri-
tik förmedlades genom föredrag, som publi-
cerades vartefter, så mottogs och återgavs 
föredragen som Steiners sinnelag. Detta blev 
en vana hos antroposoferna. Därmed kom 
antroposofin att etableras utanför universite-
ten, bortom akademiska sammanhang. Sedan 
dess har både vetenskapliga och samhälleliga 
paradigm förändrats. Nu handlar det mer om 
metoders transparens och öppen granskning 
av diskurser, med befrielse från hierarkiska 
förhållningssätt och ökande pluralism. Där-
för är det inte meningsfullt att racka ner på 
vetenskapen, så som på Steiners tid. 

Till detta kommer ytterligare en recep-
tionsideologisk problematik: Steiner glori-
fierades ofta av de första antroposoferna 
som ”mänsklighetsledare” och ”ljusbringare”. 
Därmed sammanföll den egna receptionen 
av antroposofi med antroposofin. Den egna 
uppfattningen om antroposofi gavs företrä-
de, och andra uppfattningar misskreditera-
des som motstånd, även om de vore diskur-
sivt möjliga synsätt. Man beaktade inte att 
Steiner också formulerade teser och yttrade 
meningar som han framställde ur olika per-
spektiv och synsätt. Varje steinersk yttring 
mottogs och återgavs som förkunnad san-
ning. Detta strider mot ett vetenskapligt för-

hållningssätt, som alltid kräver öppen dialog 
och argumentation ur flera perspektiv. Följ-
den har blivit att antroposofi framförs på det 
alltför bekanta okritiska dogmatiska sättet. 

Pluralismen förpliktigar
SJ: Vad betyder detta för ditt arbete vid Alanus-
högskolan?

js: Vi ser Alanushögskolan som en plats 
där studenterna kan och måste ta itu med 
de mest olika konstnärliga och vetenskapliga 
uppfattningar och ståndpunkter. Vi är ingen 
antroposofisk högskola, utan en högskola där 
man kan lära känna och ifrågasätta antropo-
sofi.  Som institution vill vi framstå i plural, 
vilket dock inte förhindrar att enskilda lärare 
intar klara positioner. Här uppträder natur-
ligtvis skillnader och diskurser som studen-
terna lär sig umgås med.

Detta är också fallet för waldorfpedago-
giken. Den behandlas i sitt sammanhang med 
andra pedagogiska ansatser. Det är nödvän-
digt eftersom antroposofin och därför också 
waldorfpedagogiken inte är solitära företeel-
ser. De ingår i en brett förgrenad andlig och 
kulturhistorisk kontext. Det är ju just ett kän-
netecken för Rudolf Steiners arbete att han 
ständigt sökte efter de mest olika anknyt-
ningspunkter. Jag betraktar antroposofins nu 
för tiden begränsade tillhörighet som ett re-
ceptionshistoriskt fenomen, visserligen mer 
tydligt från antroposofernas håll än från den 
samtida kulturens håll.

SJ : Betyder inte detta en relativisering av  
antroposofin som central kulturimpuls? 

js: Jag betraktar bearbetningen av en männi-
sko- och världsbild, sökandet efter en världs-
åskådning, som en del av vår mänskliga till-
varo. Det handlar inte främst om att ha och 
företräda en världsåskådning. Det filosofiska 
tvivlet är uttryck för människans frihet och 
oberoende. Det finns ingen utbildningsväg 
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till antroposofi. Och om något är en ’central 
kulturimpuls’ eller inte må man överlämna till 
historien att avgöra. 

nåd speglar sig i beskedlighet
SJ: Vad är då det speciella med den antroposo-
fiska utgångspunkten?

js: Antroposofin som vetenskap präglas 
av att den ställer människan i centrum. Min 
mentor Klaus Michael Meyer-Albich citerar 
i en av sina böcker hur filosofen och peda-
gogen Georg Picht uttalar sig om naturveten-
skapen, ungefär så här: En vetenskap som för-
stör sitt forskningsobjekt bör ifrågasätta sig 
själv. Denna förståelse av vetenskap har lett 
till att vi i vår civilisation förlorat relationen till 
naturen och även till en lämplig förståelse av 
människan. Med antroposofin och waldorf-
pedagogiken får vi en korrigeringsmöjlighet, 
eftersom de utgår från människan.

SJ: Du har betonat huruvida antroposofins är för-
enlig med dagens vetenskap. Hur ser det exem-
pelvis ut med aspekten “nåd” i förhållande till 
de högre kunskapsgraderna, något Rudolf Stei-
ner ofta nämner? Detta begrepp kan man inte 
heller i vår tid använda i vetenskapen.  

js: Jag ser detta på ett annat sätt: Veten-
skap kräver stränga etiska hänsyn och strikta 
bedömningar förutom beredskap att alltid 
på nytt ifrågasätta de egna teserna och re-
sultaten. En god vetenskaplig prestation för-
utsätter osjälviskhet, hängivenhet, uthållighet 
och – det vet varje forskare – det rätta ögon-
blicket. Detta påminner redan om begreppet 
nåd. Varje verklig insikt gör oss ödmjuka. Det 
kanske hänger ihop med att äkta insikter just 
inte kan tvingas fram ’nerifrån uppåt’ utan de 
bara ’inträffar’. 

Personlig självständighet centralt
SJ : Och hur ser du på det för antroposofin  
centrala begreppet “väsen”, till exempel beträf-
fande elementarväsen?
js: Jag får en känsla av att du hakar upp dig. 
Också här är det viktigt att reda ut vad som 
menas. Många av de andevetenskapliga be-
greppen har låtit oss slå in på felaktiga vägar. 
Vad menas egentligen med elementarväsen? 
Ofta kommuniceras bilder av små dvärgak-
tiga gestalter. Det är bilder för barn. 

Steiners ansats är att han säger att det 
finns gestaltningar i naturen. Det är således 
inte alldeles fel att utgå från att det också 
finns gestaltningskrafter. Det vore ju myck-
et enfaldigt om man inför en tavla av Picas-
so skulle utgå från att färgerna – kanske på 
grund av att man skakat om dem – hade flutit 
utöver ytan av sig själva. Nej, man utgår också 
här ifrån att det finns en gestaltande instans. 
På motsvarande sätt utgår antroposofin från 
verksamma formativa krafter i sinnevärlden. 
Sådana kan undersökas naturvetenskapligt 
och fenomenologiskt, men det är inte mitt 
forskningsområde.

SJ: Låt oss ta ytterligare ett exempel från ditt 
forskningsområde, reinkarnationen.

js: Nåja, avgörande för varje pedagog är 
människorna, barnen och ungdomarna som 
vi arbetar med. Endast därför är det viktigt 
för en pedagog att försäkra sig om hans/hen-
nes uppfattning om människan. Har peda-
gogen en mer deterministisk människobild, 
motsvarande den som etablerats exempel-
vis genom behaviorismen eller huvudsakligen 
genom neurologisk hjärnforskning? Eller har 
vi en människobild som tillskriver människan 
en fri personlighetskärna? I så fall har man att 
göra med olika personlighetsteorier. 

Kort sagt: Begreppet reinkarnation, så 
som Steiner utvecklade det, erbjuder enligt 
min uppfattning en personlighetsteoretisk 
ansats, som gör det möjligt att på ett konse-
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kvent sätt tänka tanken om människans auto-
noma existens ända till sitt slut. Denna aspekt 
gör reinkarnationsidén intressant. Därmed 
säger jag inte att det finns reinkarnation. Jag 
säger bara att reinkarnation är en förklarings-
modell som har en fördel gentemot många 
andra förklaringsmodeller, eftersom den per-
sonliga självständigheten förblir central. Det 
hör till vetenskapen att det finns andra och 
även motsatta meningar. 

SJ: Reinkarnation skulle bara vara en modell och 
ingen verklighet?

js: Här krävs försiktighet! Jag har inte sagt 
att reinkarnation bara är en modell. Jag har 
sagt att jag på ett vetenskapsmetodiskt sätt 
endast kan hantera reinkarnation i form av en 
modell eller en teori. Det förhindrar inte att 
du eller andra kan erfara reinkarnation som 
en realitet. 

SJ: Men hur blir det vetenskap?

js: I din fråga ligger implicit att vetenskap 
endast skulle handla om att leverera slutgil-
tiga bevis för något. Det är inte alltid så, och 
därför talar ju också Karl Popper om falsifie-
ringen som en vetenskaplig kategori. Bredvid 
sin uppgift att säkerställa kunskap, så definie-
rar vetenskapen också en modern medve-
tenhetsform som bemödar sig om att bedri-
va beprövad och självkritisk forskning, som 
kan granskas och tål att upprepas. Vetenskap 
med en medveten etisk funktion har beskri-
vits av Johann Wolfgang Goethe och andra.

aktning för hemligheten
SJ: Hur kan en pedagog förstå barn utan själv 
bedriva reinkarnationsforskning?

js: Mycket av det jag stött på av så kallad rein-
karnationsforskning ser jag som förmätenhet, 
som inte blir rättvis för den andra människans 
personlighet. Jag upprepar: Som pedagog har 
jag framförallt att göra med barns och unga 

människors personlighet, som ännu inte alls 
fullständigt utvecklad.

Vi står ju, när vi har att göra med en män-
niska, inför en stor hemlighet, som är det 
mänskliga jagets hemlighet. Och det finns en 
aktning för denna hemlighet. Även om Rudolf 
Steiner lyft fram många hemligheter, betyder 
det inte, att vi därför kan umgås med dessa 
på ett enkelt sätt. Även detta är en veten-
skaplig hållning.

 

1 Jüngel, Sebastian (2010) Bewusstseinsethische  
Aufgabe. Der Waldorfpädagoge Jost Schieren. Das 
Goetheanum, 2010, Nr 12. Översättning: Göran Nilo 
& Torgunn Finnset
2 Geisteswissenschaft översätts på svenska till Huma-
nistisk vetenskap.  Exempelvis: Gustavsson, Bernt 
(2009) Utbildningens förändrade villkor. Nya perspek-
tiv på kunskap, bildning och demokrati. Liber.s
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